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املر�شح للرت�شح مراد عروج

 ب�شري عالوة: ت�صوير

ندعم الرئا�سيات قبل ملفنا �أم رف�ض
ندعوا امل�ضربني �إىل ت�أجيل احتجاجهم �إىل ما بعد الرئا�سيات

.

البع�ض يتفنن يف �صناعة الأزمات و تعطيل التنمية

بينما مت ا�ستبعاد حمرز من
التناف�س يف فئة �أف�ضل العب

قا�ضي التحقيق ببلعبا�س با�شر التحقيق

توقيف حتفظي ملري بلدية
بن ع�شيبة ال�شليا

24�ص

.

الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك ر�شيد ح�شي�شي

85 الثقل اجلبائي ميثل
باملائة من الإنتاج

4�ص

 بلعبا�س و�سعيدة، احتجاجات بتيارت وتلم�سان

باتنة

�إ�ضراب الق�ضاة ي�شل املحاكم ك�شف وتدمري �أربعة خمابئ
ويعرقل م�صالح املتقا�ضني
للإرهابيني
4�ص
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الأ�سبوع الوطني للقر�آن الكرمي ب�سطيف

الت�أكيد على �أهمية ا�ستح�ضار
مفهومي احلكمة و التب�صر
�أكد امل�شاركون يف �أ�شغال امللتقى
العلمي الذي انطلقت فعالياته
�أم�س الأربعاء ب�سطيف يف �إطار
الطبعة   الـ 21للأ�سبوع الوطني
للقر�آن الكرمي على «�أهمية
ا�ستح�ضار مفهومي احلكمة و
التب�رص لإعادة �إنتاجهما من خالل
معانيهما يف القر�آن الكرمي ،و ر�سم
املنهج القر�آين الذي ينبغي �أن
ي�سري عليه اجلميع».

و �أبرز متدخلون خالل �أ�شغال هذا
اللقاء الذي يحمل �شعار «القر�آن
الكرمي دعوة للحكمة و التب�رص»
�إلزامية طرح هذا املو�ضوع �أمام
العلماء و العارفني و امل�شايخ
لتناوله وفق املعاين القر�آنية لي�س
لغياب هاتني القيمتني اللتني منطتا
ال�سلوك االجتماعي و ت�شكلت بهما
ال�شخ�صية اجلزائرية و �إمنا تلبية
لواجب الوقت يف ظل ما متر به

درفلو يفتتح عداده التهديفي
هذا املو�سم

البالد يف الوقت الراهن.
و ذكر املحا�رضون خالل اجلل�سة
العلمية الأوىل ما للحكمة و التب�رص
من مكانة يف القر�آن الكرمي و
دورهما يف حتقيق و جلب امل�صالح
و دفع امل�ساوئ و امل�ضار ال�سيما
ما تعلق منها باملحافظة على
الوحدة و اللحمة االجتماعية و
دفع و نبذ كل ما من �ش�أنه ان يخرق
ن�سيجهما.

و تطرق باملنا�سبة الدكتور عبد
احلميد وي�سي� ,أ�ستاذ بجامعة
وهران   من اجلزائر �إىل «قيمة
التب�رص و احلكمة يف القر�آن
الكرمي» م�ؤكدا على �أهمية احلكمة

خبر في
صورة

ال�شلف

املهرجان الوطني للفرق
النحا�سية

د�شن الالعب الدويل اجلزائري عداده التهديفي هذا املو�سم
من خالل ت�سجيل هدف مع ناديه فيتي�س �أرنهيم الهولندي خالل
املقابلة التي خا�ضها داخل القواعد �أمام دي غراف�شاب حل�ساب
الدور الثاين من ك�أ�س هولندا ،حيث متكن املهاجم ال�سابق
الحتاد العا�صمة من الو�صول �إىل ال�شباك بعد متابعة كرة عائدة
منا لقائم متكن �إ�سكانها ال�شباك ،وهو الذي يعاين هذا املو�سم
نق�ص  املناف�سة ب�سبب عدم م�شاركته كثريا مع النادي وذلك
راجع �إىل تراجع م�ستواه يف بداية املو�سم اجلاري.

تنطلق اليوم اخلمي�س بال�شلف فعاليات الطبعة الثانية للمهرجان
الوطني للفرق النحا�سية ,ح�سبما ا�ستفيد �أم�س الأربعاء لدى مديرية
ال�شباب والريا�ضة.
رصح رئي�س م�صلحة الن�شاطات بذات املديرية ,العيد جودي�  ,أن
و� ّ
«هذه التظاهرة التي �ستحت�ضنها �ساحة الت�ضامن جاءت بعد جناح
الطبعة الأوىل العام الفارط  ,وكذا بغية تنويع ن�شاطات م�صاحله
والتعريف بالفرق النحا�سية لدى اجلمهور املحلي».

انخفا�ض �أ�سعار البرتول

باتنة

ك�شف وتدمري �أربعة خمابئ
للإرهابيني

انخف�ضت �أ�سعار النفط �أم�س فيما طغى احتمال ت�أجيل ت�سوية
للخالف التجاري بني الواليات املتحدة وال�صني على انخفا�ض 
خمزونات النفط اخلام الأمريكية.
ونزل خام القيا�س العاملي مزيج برنت �سبعة �سنتات ما يوازي
 0.1باملائة �إىل  61.52دوالر للربميل بحلول ال�ساعة 08:35
بتوقيت الوكان قد انخف�ض �إىل  61.32دوالر.

كارثة يف �شارع خليفة بوخالفة بالعا�صمة

بلدية بوعرفة بالبليدة

ربط  52جتزئة �سكانية ب�شبكتي الغاز والكهرباء
ا�ستفادت بلدية بوعرفة انطالق �أ�شغال ربط  52جتزئة
بالبليدة م�ؤخرا من م�رشوعني �سكانية بحي دريو�ش  ب�شبكتي
لربط  52جتزئة �سكانية بحي الغاز والكهرباء بهدف �إنهاء
دريو�ش  بذات البلدية ب�شبكتي معاناة ال�سكان يف جمال التزويد
الغاز والكهرباء  ,ح�سبما �أكدته بهاتني الطاقتني .
�أم�س الأربعاء املديرة املحلية و�أ�ضافت بو�شاعة �أنه مت
للطاقة�  ,سامية بو�شاعة ،تخ�صي�ص  غالف مايل يقدر ب
و�أو�ضحت ذات املتحدثة  على  5مليون دج لربط هذه التجزئة
هام�ش  زيارة عمل للوايل  ,ال�سكانية بالغاز الطبيعي ،فيما
يو�سف �رشفة  ,لبلدية بوعرفة  ,خ�ص�ص  10مليون دج لربط نف�س
�أن هذه الأخرية عرفت م�ؤخرا احلي ب�شبكة توزيع الكهرباء على

طول 5ر 2كلم الفتة �إىل ت�سليم
امل�رشوعني امل�سجلني يف �إطار

الربنامج اال�ستدراكي قبل نهاية
�شهر نوفمرب الداخل.

تلم�سان

بلدية �شتوان بتلم�سان تغرق يف ال�سكنات الفو�ضوية
تعي�ش بلدية �شتوان  05كلم �شمال
مدينة تلم�سان و�سيط فو�ضى
عمرانية عارمة على خلفية
تو�سع ال�سكنات الفو�ضوية يف
العديد من �أحياء البلدية والقرى
والأحياء التابعة لها على غرار
ال�صف�صيف  ،اوزيدان ،عني
احلوت�،سيدي عي�سى  ،عني
الدفلى  ...يف حني تبقى
البلدية تلعب دور املتفرج.
هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية

يف تبني الأمور و ك�شفها و ال�سري
يف عالجها على ب�صرية .ذو �أ�ضاف
ب�أن « القر�آن الكرمي يحر�ص على
خلق التب�رص الذي يعد �إدراكا و
فهما للأ�شياء على حقيقتها و

معرفة نتائجها و ذلك عن طريق
�رضب الأمثال» م�سلطا ال�ضوء
على عالقة التداخل و الرتابط و
االلت�صاق و الت�شارك يف املعنى
بني مفهومي احلكمة و التب�رص.

�أن البلدية حت�صي ما يزيد عن
� 5000سكن فو�ضوي بكل من
�أحياء امل�صلى  ،اوزيدان  ،حي
الزيتون  ،الديان�سي � ،سيدي
عي�سى  ،عني احلوت  ،ال�صف�صيف
وعني الدفلة وامل�ضيق والتي قام
�سكان هذه التجمعات باقامة
�سكنات دون وثائق ودون �أي
تدخل من قبل البلدية  ،هذا
ويربر ال�سكان �أقدامهم على
البناء الفو�ضوي غياب امل�شاريع

ا ل�سكنية و حر ما نهم من
حق ال�سكن الريفي بحكم ان
املنطقة ت�صنف �ضمن املحيط
احل�رضي نظرا لوجودها �ضمن
جممع تلم�سان الكربى  ،يف
حني ان � 1400سكن اجتماعي
التي ا�ستفادت منها البلدية
م�ؤخرا مت توزيعها مبح�سوبية
كبرية من قبل رئي�س البلدية
وحا�شيته والتي مل حترتم حقوق
املواطنني الأمر الذي رفع من

ن�سبة البناء الفو�ضوي  ،هذا
وقد حاولنا االت�صال برئي�س
البلدية حممد �سعيدي لكن دون
جدوى يف حني �أ�شارت م�صادر
مقربة من البلدية �أن م�صاحلها
قد قامت بتقدمي �شكاوي �ضد
املعتدين على العقارات والبناء
بدون رخ�صة يف عدة مناطق
على ر�أ�سها الديان�سي �أين مت
متابعة ما يزيد عن � 10أ�شخا�ص 
�أمام العدالة.
م.ب

دمرت مفرزة للجي�ش  الوطني ال�شعبي  ,بباتنة� ,أربعة خمابئ
للإرهابيني ,ح�سبما �أفاد به �أم�س الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني
وجاء يف البيان «يف �إطار مكافحة الإرهاب و�إثر عملية بحث ومت�شيط
ببلدية الرباع ,والية باتنة/الناحية الع�سكرية  ,5ك�شفت ودمرت مفرزة
للجي�ش  الوطني ال�شعبي  ,يوم � 29أكتوبر � ,2019أربعة ( )04خمابئ
للإرهابيني».

العا�صمة

حتطيم زجاج �أكرث من �أربعني
�سيارة ب�شارع خليفة بوخالفة
ا�ستيقظ� ،أ�صحاب ال�سيارات ،يف �شارع خليفة بوخالفة بالعا�صمة،
على وقع كارثة� ،أين وجدوا زجاج �سياراتهم مك�سورة وح�سب الفيديو
املتداول ،ف�إن عدد ال�سيارات التي تعر�ضت لالعتداء من طرف
جمهولني  ،بلغ عددها حوايل � 40سيارة كانت م�صفوفة على جانب
الطريق وللإ�شارة فان ال�سكان متعودون على رف �سيارتهم يف املكان
�إال �أن احلادث فاجئهم و بقيت الأ�سباب  جمهولة .
ف.ن�سرين

بلدية بني م�سو�س بالعا�صمة

هدم  13بناية فو�ضوية
�أ�رشفت م�صالح املقاطعة الإدارية لبوزريعة بوالية اجلزائر �أم�س
الأربعاء على هدم  13بناية فو�ضوية ببلدية بني م�سو�س ,ح�سبما
ورد يف بيان عن ذات الهيئة ،و�أو�ضح البيان انه وعلى م�ستوى بلدية
بني م�سو�س وحتت �إ�رشاف الوايل املنتدب للمقاطعة الإدارية
لبوزريعة "مت هدم  13بناية فو�ضوية على م�ستوى حي �سيال�ست
منها ال�شاغرة ومنها امل�سكونة" وهذا ,ي�ضيف ذات البيان ,تنفيذا
لتعليمات وايل والية اجلزائر يف هذا املو�ضوع وترمي التعليمة ,
ح�سب ذات البيان� ,إىل "�إزالة البناءات الفو�ضوية وا�سرتجاع القطع
الأر�ضية التي ا�ستوىل عليها املخالفني دون وثائق قانونية (بدون
عقد وبدون رخ�صة بناء)" و�ستتوا�صل هذه العملية على م�ستوى كل
بلديات املقاطعة احرتاما للقوانني املعمول بها ,ي�ضيف البيان.
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مراد عروج يرافع لالنتخابات و يفتح النار على املرت�شحني

�سندعم الرئا�سيات قبل
ملفنا �أم رف�ض
.
.

ندعوا امل�ضربني �إىل ت�أجيل احتجاجهم �إىل ما بعد الرئا�سيات
ال�شعب وحده من يق�صي من ي�شاء

�إميان لوا�س

ت�صوير  :ب�شري عالوة

توقع مراد عرج الراغب يف
الرت�شح للرئا�سيات املقبلة
مراد عروج الأم�س خالل
حلوله �ضيفا على فروم جريدة
«الو�سط» ب�أن ن�سبة امل�شاركة
يف اال�ستحقاقات الرئا�سية
�ستكون قيا�سية ،م�شريا ب�أن
هذه االنتخابات �ستكون فر�صة
جليل اال�ستقالل ليثبت مكانه
وجدارته لقيادة اجلزائر
و�أكد مراد عروج ب�أن حزيبه
معني باالنتخابات الرئا�سية
و�سي�شارك فيها حتى يف
حالة رف�ض ملف تر�شحه،
يف حني مل ي�ستبعد دعمه
مر�شح يف حالة رف�ضه ملفه،
قائال» البد �أن يكون لنا دور
يف �إجناح الرئا�سيات باعتبار

�أنها املحطة الأخرية لتحقيق
مطالب احلراك ال�شعبي
«،وعلق الراغب يف الرت�شح
للرئا�سات املقبلة مراد عروج
على املرت�شحني للرئا�سيات
املقلة املح�سوبني على النظام
ال�سابق  ،قائال «ال�شعب كفيل
ب�إق�صائهم و �إخراجهم من
الواجهة ال�سيا�سية «.
ودعا مراد عروج �إىل ت�أجيل
االحتجاجات �إىل ما بعد
الرئا�سيات املقبلة ،معتربا بان
الظرف الراهن والأزمة التي
تعي�شها البالد ال ي�سمح بذلك،
قائال « ندعوا امل�رضبني �إىل
ت�أجيل احتجاجهم �إىل ما بعد
الرئا�سيات ،بعد انتخاب رئي�س
�رشعي».
وفيما يتعلق باحتجاج نقابة
الق�ضاة ،قال املتحدث «�أعتقد

ب�أن الق�ضاء يحتاج ور�شة و ال
يجب �أخذ الأمور باال�ستعجال
لتحقيق م�صلحة املواطن،
داعيا الق�ضاة «الت�ستعجلوا
الأمر و�أ�صربو فقط بعد
انتخاب رئي�س �رشعي «
وبخ�صو�ص عملية جمع
التوقيعات ،قال مراد عروج
ب�أنه �إ�ستوفى ما يتجاوز 54
�ألف و 200توقيع� ،أين �شكر
كل من �شارك يف و�صوله
�إىل جمع التوقيعات خالل 5
ا�سابيع من العمل ،وقال �أنه
فكر يف الرت�شح و ت�شجع لأنه
يرى ان االو�ضاع التي متر بها
البالد �سيئة للغاية ،م�ضيفا
�أنه �سيبذل جهده حتى ينقذ
البالد من الأزمة التي متر بها،
مردفا القول « �أن االنتخابات
هي فر�صة تاريخية خلروج من

البع�ض يتفنن يف �صناعة الأزمات و تعطيل التنمية
تعهد الراغب يف الرت�شح
لالنتخابات مراد عروج
،بتقدمي برنامج �سيا�سي
اجتماعي اقت�صادي �أخالقي
يقوم على امل�صاحلة بني
اجلزائريني ،وي�سمح بانطالقة
مالية اقت�صادية جديدة.
و �أو�ضح الدكتور عروج ،خالل
ا�ست�ضافته يف منتدى جريدة
الو�سط ب�أن يكون على قدر
امل�س�ؤولية يف حالة ما مت
انتخابه و �أ�سندت له مهمة
رئا�سة البالد  ،و ذلك من �أجل
�ضمان ا�ستمرارية الدولة م�ؤكدا
�أن برناجمه يت�ضمن �إعادة
النظر يف بناء الدولة اجلزائرية

على �أ�س�س دميقراطية .
وقال م�ؤ�س�س حزب الرفاه �أنه
�سيبذل جهده حتى ينقذ البالد
من الأزمة التي متر بها مربزا
�أنه �سي�سعى على تقدمي كافة
احللول على حتقيق ما يريده
ال�شعب وتطبيق القانون على
اجلميع دون ا�ستثناء.
و من بني القرارات التي �سيعمل
على اتخاذها هي تخفي�ض
النفقات و مراجعة امليزانية
و ذلك مبا ي�ضمن �إرجاع
املال العام للمواطن و ا�ستدل
بنجاح الدول التي �سارت
يف هذا االجتاه و كذا �إقرار
قانون لتجرمي اال�ستعمار كما

�شدد على ال�صحة و الرتبية و
التعليم من حيث الربامج و كذا
الأ�ساتذة كما تناول برنامج
الدكتور خمتلف املجاالت
الأخرى .
ويف ذات ال�سياق قال مراد
عروج �أن االنتخابات هي
فر�صة تاريخية خلروج من
الأزمة ،ولإحداث التغيري الذي
خرج من �أجله اجلزائريون
يوم  22فيفري و�أردف �أن
هذه االنتخابات تعترب فر�صة
جليل اال�ستقالل ليثبت مكانه
وجدارته لقيادة اجلزائر.
و بخ�صو�ص ا�ستمرار احلراك
قال الدكتورعروج �أنه مك�سب

ندعوه لتغليب امل�صلحة العامة
و م�صلحة الوطن «.
وبخ�صو�ص معتقلي الر�أي،
قال مراد عروج «ل�ست مطلعا
على ملفاتهم الق�ضائية،
بورقعة �صديق حميم و �أكن له
االحرتام و �أمتنى بحكم �سنه �أن
يطلق �رساحه� ،أما بخ�صو�ص
معتقلي الأحزاب �أنا ال �أتدخل
يف ق�ضايا العدالة  ،لكن �أطالب
بالعدل يف حمكمتهم «.
وحذر املتحدث من تداعيات
الأزمة التي تعي�شها البالد،
قائال « اجلزائر تعي�ش �أزمة
م�ست العديد منم القطاعات،
واالنتخابات الرئا�سية فر�ضه
لو�ضع حد حلالة االن�سداد
الذي تعي�شه منذ  22فيفري
املا�ضي ،وفر�صة لتمكني
املواطن من �سيادته يف اختيار
من يراه رئي�سا منا�سب لقيادة

البالد «.
وقدم مراد عروج ملحة عن
برناجمه االنتخابي ،قائال «
�سنتكفل باملطالب الأ�سا�سية
للقطاعات املهم�شة ،و�سنحاول
و�ضع حد لالحتجاجات من
خالل اجللو�س على طاولة
احلوار ،ت�شجيع املبادرة
االقت�صادية من خالل �إيجاد
وكاالت متخ�ص�صة� ،سندعم
�أون�ساج و ن�صحح �أخطائها،
ن�سعى لبناء اقت�صاد مفتوح
مبني على �أ�س�س من خالل
ت�شجيع مناخ اال�ستثمار».
وبخ�صو�ص الد�ستور ،قال
املتحدث «�سنفتح ور�شة
عميقة نقر�أ كل مايف الد�ستور
بحيث ال تطغى �سلطة على
�سلطة  ،و نت�أ�س�س بد�ساتري و
قوانني دول �أخرى ملا يحفظ
م�صلحة املواطن»
ت�صوير  :ب�شري عالوة

الراغب يف الرت�شح مراد عروج

الأزمة ،ولإحداث التغيري الذي
خرج من �أجله اجلزائريون يوم
 22فيفري.».
وثمن املتحدث ما حققه
احلراك حلد الآن ،م�شريا ب�أن
احلراك ال�شعبي �أطاح بالعهدة
اخلام�سة و رموز الف�ساد
وحرر العدالة من القيود و
ال�ضغوطات ،معتربا بان تنظيم
الرئا�سيات �سيج�سد باقي
مطالب احلراك.
وبخ�صو�ص الرف�ض ال�شعبي
لالنتخابات الرئا�سية ،قال
املتحدث «�أمتنى �أن يفهم
ال�شعب ب�أن االنتخابات حتمية
�رضورية يف الوقت الراهن،
وهي فر�صة جليل اال�ستقالل
ليثبت جدارته يف �أخذ زمام
الأمور».
من جهة �أخرى ،ثمن رئي�س
حزب رفاه الدور الذي تلعبه
ال�سلطة امل�ستقلة ملراقبة
االنتخابات للإ�رشاف على
العملية االنتخابية ،قائال «
نحن ن�شهد للهيئة امل�ستقلة
ملراقبة االنتخابات و �أع�ضاءها
بالنزاهة و ال�شفافية « ،
وبخ�صو�ص ال�ضمانات لنزاهة
اال�ستحقاق الرئا�سي املقبل
 ،قال املتحدث «ال�شعب هو
ال�صمام لنزاهة اال�ستحقاق
الرئا�سي عن طريق الذهاب
بقوة �إىل ال�صندوق  ،نحن

ت�صوير  :ب�شري عالوة

رافع الراغب يف الرت�شح للرئا�سات املقبلة مراد عروج لالنتخابات الرئا�سية املقررة
 12دي�سمرب املقبل ،معتربا �أن االنتخابات هي فر�صة تاريخية خلروج من الأزمة،
ولإحداث التغيري الذي خرج من �أجله اجلزائريون يوم  22فيفري

ح�ضاري نعتز به و نفتخر به
و�أردف انه يتمنى �أن ي�ستمر
احلراك حتى بعد االنتخابات
ويعرب عن رف�ضه للنقائ�ص التي
ميكن �أن تكون م�ستقبال.
من جهة �أخرى �أقر الراغب يف
الرت�شح �أن جمع اال�ستمارات مل
يكن �سهال و �أنه واجه العديد ملف تر�شحهم وقال ا�ستوفينا و قال عروج يف ندوة �صحفية
من العراقيل لكنه ا�ستطاع بلوغ كامل ال�رشوط القانونية لقبول عقب لقائه رئي�س ال�سلطة
الوطنية لالنتخابات �أنه يطمح
الن�صاب و �أو�ضح �أن ال�صعوبة ملفنا.
متثلت يف عملية امل�صادقة و للإ�شارة كان قد� أودع ال�سبت لأن يحقق مطالب ال�شعب
لكن �سهلت العملية لدى تدخل الفارط الراغب يف الرت�شح الراغب يف التغيري م�ضيفا �أنه
ال�سلطة الوطنية لالنتخابات النتخابات  12دي�سمرب مراد ا�ستطاع جمع �أزيد من � 54ألف
وقيامها بتو�سيع امل�صادقة عروج ملف تر�شحه لدى توقيع من املواطنني من جميع
�إىل املوثقني و املح�رضين ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة الفئات و من خمتلف البلديات.
ف.ن�سرين
،و توقع ذات املتحدث قبول لالنتخابات

4

� 24ساعة

اخلمي�س � 31أكتوبر  2019املوافـق ل  03ربيع الأول 1441هـ

احتجاجات بتيارت وتلم�سان  ،بلعبا�س و�سعيدة

الفريق قايد �صالح ي�ؤكد

الرئا�سيات �ستجرى يف موعدها املحدد
.
.
.

الدولة اجلديدة �سيتوىل بناءها الرئي�س املنتخب �شعبيا
اجلي�ش �سريافق ال�شعب �إىل غاية �إجراء الرئا�سيات
�أذناب الع�صابة ت�ستعمل بع�ض املنابر الإعالمية املغر�ضة

قال الفريق �أحمد قايد �صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي � إن ما
يهدف �إليه ال�شعب رفقة جي�شه هو �إر�ساء �أ�س�س الدولة الوطنية اجلديدة ،التي �سيتوىل �أمرها الرئي�س
املنتخب الذي حظي بثقة ال�شعب ،من خالل االنتخابات التي �ستجرى يف موعدها املحدد يوم  12دي�سمرب.
ف.ن�سرين
وقال الفريق �أحمد قايد �صالح ،يف
كلمة �ألقاها �أم�س خالل تر�أ�سه لقا ًء
توجيهياً مع �إطارات وم�ستخدمي
قوات الدفاع اجلوي عن الإقليم،
�إن اجلي�ش �سريافق ال�شعب �إىل
غاية �إجراء االنتخابات الرئا�سية،
لأن هذا امل�سعى النبيل نابع من
الإرادة ال�شعبية ،التي تعني كافة
ال�شعب با�ستثناء الع�صابة ومن �سار
يف فلكها”.
و�أ�ضاف قائال “ال�شباب بلغ درجة
عالية من الوعي ،وهو م�صمم على
الذهاب �إىل �إجراء االنتخابات،
مف�شال بذلك خمططات الع�صابة
و�أذنابها ،الذين تعودوا على االبتزاز
ال�سيا�سي من خالل �أبواق ناعقة
ت�ستغل بع�ض املنابر املغر�ضة”.
وقال �أنه من �ش�أن كل هذه
العوامل ،متكني الرئي�س املنتخب
من «جت�سيد التطلعات ال�شعبية
واملتوافقة �أ�سا�سا مع �آمال ال�شباب
وحتقيق م�سعى اللحاق بركب الدول
املتقدمة ،كما كان يتمنى ال�شهداء
الأبرار وكما تتطلع بل وحتلم

بها الأجيال ال�صاعدة للجزائر
امل�ستقلة» ،يقول نائب وزير الدفاع
الوطني.
و �أكد الفريق �أن ما يهدف �إليه
ال�شعب اجلزائري رفقة جي�شه وما
ي�سعى �إىل جت�سيده فعليا ،هو �إر�ساء
�أ�س�س الدولة الوطنية اجلديدة ،التي
�سيتوىل �أمرها الرئي�س املنتخب،
الذي حظي بثقة ال�شعب ونال ر�ضاه
ومنحه ال�رشعية ال�شعبية.
و يف ذات ال�سياق قال القايد �صالح
�أن االلتفاف «منقطع النظري»
الذي عرب عنه ال�شعب اجلزائري

والبالد ت�ستعد خلو�ض االنتخابات
الرئا�سية ،وهو ما يعك�س كما
قال «وعيا �شعبيا عايل امل�ستوى
ب�أهمية هذا اال�ستحقاق الوطني
احليوي ويعك�س الإدراك ال�شعبي
العميق حلتمية الت�رسيع بل التعجيل
ب�إخراج بالدنا من هذه املرحلة
احل�سا�سة» .وخ�ص بالذكر ال�شباب
الذي «بلغ درجة عالية من الوعي»
بت�صميمه على الذهاب �إىل �إجراء
االنتخابات الرئا�سية ،مف�شال بذلك
خمططات الع�صابة و�أذنابها الذين
تعودوا على االبتزاز ال�سيا�سي ،من

خالل �أبواق ناعقة ت�ستغل بع�ض
املنابر الإعالمية املغر�ضة التي
حتاول عبثا عرقلة هذا امل�سعى
النبيل».
و �أكد ذات امل�س�ؤول � أن «العدالة
هي من تتوىل �أمر من �أهان العلم
الوطني ،باعتبارها �أي�ضا رمزا بارزا
من رموز دولة القانون ،فهي تتمتع
الآن بكل احلرية املطلوبة وتعمل
دون �ضغوطات وال �إمالءات ،معربا
يف اخلتام عن تفا�ؤله بامل�ستقبل،
و�أن اجلزائر �سائرة بخطى واثقة
وثابتة نحو �إجناح اال�ستحقاق
الرئا�سي املقبل ،و�ستخرج من
هذه املرحلة احل�سا�سة ،بف�ضل اهلل
وقوته ،وبف�ضل جهود املخل�صني
الوطنيني.
كما �أ�شار رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي �إىل �أن «ال�سلطة
لتنظيم
امل�ستقلة
الوطنية
االنتخابات وجدت وجتد م�ستقبال
كافة �أنواع الدعم من قبل م�ؤ�س�سات
الدولة و�ستحظى باملرافقة الدائمة
للجي�ش الوطني ال�شعبي والأحرار
و�أبناء ال�شعب».

الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك ر�شيد ح�شي�شي

الثقل اجلبائي ميثل  85باملائة من الإنتاج
اجلزائر فتحت �أربعة مناق�صات منذ 2005

�أكد الرئي�س املدير العام
ل�سوناطراك ر�شيد ح�شي�شي
�أم�س الأربعاء باجلزائر �أن قانون
املحروقات اجلديد �سيحرر
املجمع من القيود التنظيمية
واجلبائية التي يفر�ضها القانون
احلايل و هو ما �سيمح بالرفع من
م�ستوى اال�ستك�شافات النفطية يف
اجلزائر ،و�أو�ضح ح�شي�شي خالل
جل�سة ا�ستماع �أمام جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية وال�صناعة
والتجارة والتخطيط للمجل�س
ال�شعبي الوطني ,ب�أن امل�رشوع
التمهيدي املنظم لن�شاطات
املحروقات «يت�ضمن �إ�صالحات
عميقة ,بالأخ�ص يف �أن�شطة املنبع
(اال�ستك�شاف واالنتاج) ,للنظام
القانوين احلايل الذي �أ�صبح عالة
على اجلزائر».
ويف هذا ال�سياق ,قال ح�شي�شي
�أن القانون ال�ساري ف�شل يف
جذب امل�ستثمرين الأجانب �إىل
اجلزائر وهو ما نتج عنه قيام
�سوناطراك بت�سخري �إمكانيات
�ضخمة مبفردها لال�ستك�شاف مع
مردودية غري عالية وم�ستوى عايل
من املخاطر.
وقامت �سوناطراك يف الفرتة
بني  2000و 2016با�ستثمار ما
قيمته  16مليار دوالر بجهود

ذاتية لكن النتائج ال تعك�س حجم
اال�ستثمارات الكبرية للمجمع,
ح�سب الرئي�س املدير العام الذي
لفت �إىل �أن �أعلى معدل جناح
عامليا يف جمال اال�ستك�شاف ال
يتعدى  30باملائة وعليه ,ف�إنه من
ال�رضوري حت�سني بيئة الأعمال
يف جمال املحروقات ق�صد
ا�ستقطاب �رشكاء �أجانب لعمل
باجلزائر وتقا�سم املخاطر و�أعباء
اال�ستثمار مع �سوناطراك ,ي�ضيف
ح�شي�شي.
وميثل الثقل اجلبائي يف النظام
احلايل حوايل  85باملائة من
الإنتاج� ,أي �أن م�ستوى �أرباح
امل�ستغل للحقل ال تتجاوز 15
باملائة ,ويف حالة وجود �رشكاء
ف�إنها تهبط �إىل  7باملائة:
«مب�ستوى الأ�سعار احلايل ,ال
يوجد �أي م�ستثمر يف العامل ميكنه
قبول اال�ستثمار مقابل  7باملائة
من االنتاج» ,ح�سب املتحدث.
من جهة �أخرى ,ي�سمح النظام
املقرتح بتحفيزات جديدة ت�شجع
على تطوير املكامن ال�صغرية
واملتو�سطة والتي تتطلب مدة
طويلة قبل دخولها مرحلة
املردودية.
وحول اجلدل الذي يدور حول
م�رشوع القانون ,اعترب امل�س�ؤول

الأول يف �سوناطراك �أنه «يدل على
غرية اجلزائري على وطنه وحر�صه
على ا�ستغالل ثروته» لكنه �شدد يف
نف�س الوقت على �رضورة االطالع
اجليد على التدابري الواردة فيه
لإزالة جميع التخوفات و�أ�شار �إىل
�أن القانون اجلديد مينح �ضمانات
�سيادية �إ�ضافية حيث ميكن للوكالة
الوطنية لتثمني موارد املحروقات
«�ألنفط» فر�ض غرامات و�سحب
الرخ�صة من ال�رشكاء يف حالة
عدم احرتام خمطط تطوير
احلقل املتفق عليه.
وخالل هذه اجلل�سة ,التي تر�أ�ستها
خديجة ريغي ,رئي�سة اللجنة ,قدم
رئي�س فوج العمل املكلف ب�إعداد
م�رشوع قانون املحروقات
اجلديد ,توفيق حكار ,بتقدمي
عر�ض حول دوافع الذهاب �إىل
نظام جديد م�ؤكدا �أنها «تقوم على
�أ�س�س اقت�صادية بحتة ولي�س لها �أي
�أبعاد �سيا�سية»وي�ستجيب القانون
اجلديد للطابع اال�ستعجايل الذي
يفر�ضه الرتاجع الكبري لن�شاط
اال�ستك�شاف على امل�ستوى
العاملي بالنظر النهيار الأ�سعار يف
الأ�سواق الدولية و وعلى امل�ستوى
املحلي بالنظر �إىل �ضعف �إقبال
ال�رشكات الأجنبية يف ال�سنوات
الأخرية ,ح�سب امل�س�ؤول وبهذا

اخل�صو�ص ,ذكر حكار ,ب�أن اجلزائر
فتحت �أربعة مناق�صات منذ 2005
تخ�ص  67رقعة لال�ستك�شاف لكنها
مل تتلق �سوى  19عر�ض مت قبول
 13عر�ض منها.
وتت�ضمن هذه العرو�ض املقبولة
 5عرو�ض من �سوناطراك و9
عرو�ض من �رشكات �أجنبية غري
�أن هذه الأخرية مل يتبق منها
حاليا �سوى �أربعة �رشكات تن�شط
يف اجلزائر ويف مقابل تراجع
�أن�شطة اال�ستك�شاف ,ف�إن اجلزائر
ا�ستنفذت فعال  60باملائة من
احتياطاتها الأولية امل�ؤكدة من
املحروقات وينتظر �أن ت�صل
هذه الن�سبة �إىل  83باملائة
بغ�ضون  ,2030وفقا لأرقام نف�س
امل�س�ؤول.
ويف مقابل ذلك ,ف�إن اجلزائر
متتلك احتياطيات هامة حيث
ت�صنف الثالثة عامليا يف جمال
املحروقات غري التقليدية (الغاز
والنفط ال�صخريني) ومتثل
املحروقات غري التقليدية حوايل
 83باملائة من �إجمايل احتياطيات
البالد من املحروقات وهي
تتطلب تكنولوجيات خا�صة ذات
كلفة عالية ,وي�ستدعي ذلك بدوره
اللجوء �إىل �رشاكات مع متعاملني
�أجانب.

�إ�ضراب الق�ضاة ي�شل املحاكم
ويعرقل م�صالح املتقا�ضني

كهل يحاول االنتحار بعد ت�أخري حماكمة ابنه بوهران
عرفت املحاكم واملجال�س بالواليات
الغربية توقفا �شامال لليوم الثالث
على التوايل ما عطل م�صالح
املواطنني خا�صة يف ا�ستخراج
الوثائق الإدارية وتراخي�ص الدفن
والزواج التي ت�ستوجب الإم�ضاء من
طرف الق�ضاة  ،كما عرفت املحاكم
احتجاجات عارمة للمتقا�ضني خا�صة
املحبو�سني على ذمة التحقيق �أو ممن
يحالون على حماكم �أملتول الفوري
والذي ي�ؤدي غياب الق�ضاة �إىل ت�أخري
حماكمتهم و�إيداعهم احلب�س امل�ؤقت
�أو التوقيف لدى امل�صالح الأمنية ،
هذا وقد احتج �أولياء املحبو�سني بكل
من تيارت وبلعبا�س وتلم�سان و�سعيدة
�أمام املحاكم للمطالبة مبحاكمتهم

ذويهم  ،يف حني �أقدم كهل على
حماولة االنتحار من �أعلى بناية
املحكمة االبتدائية بحي جمال الدين
بوهران بعد ت�أخري عملية حماكمة ابنه
 ،من جانب �آخر �أ�شار رواد التوا�صل
االجتماعي �أن �إ�رضاب الق�ضاة غري
قانوين بحكم �أنهم �سبق وان �أ�صدروا
قرارات بعدم �رشعية الأ�ساتذة
والأطباء ملا كانوا يطالبون بحقوقهم
 ،من جهة �أخرى ي�رص الق�ضاة على
�شل املحاكم واملجال�س للمطالبة
ب�إلغاء احلركة التنقلية والتي تطورت
�إىل املطالبة بر�أ�س وزير العدل و
�إىل غاية انتهاء هذا الإ�شكال يبقى
املواطن ال�ضحية الوحيد يف امللف .

حممد بن ترار

االحتادية الوطنية لعمال البنوك والت�أمينات

�إ�ضراب وطني للبنوك يف 10نوفمرب
قررت االحتادية الوطنية لعمال
البنوك والت�أمينات الدخول يف
�إ�رضاب وطني يوم الأحد  10من
نوفمرب املقبل ،وذلك بعد �سل�سلة
من املفاو�ضات التي بقيت نتائجها
عالقة ،وقال الأمناء العامون لنقابة
البنوك العمومية �،أم�س الأربعاء
يف بيان لها� ،أنه تقرر تنظيم يوما
احتجاجيا بالتوقف عن العمل يوم
الأحد  10نوفمرب ،ب�سبب عدم

التجاوب بالتطبيق الفعلي لأر�ضية
املطالب التي تعترب جزءا �ضئيال �أمام
ما يعانيه العمال.
وهدد البيان �أنه تقرر يف حالة عدم
التجاوب �سيتم ا�ستعمال كل الآليات
املتاحة يف ظل قوانني اجلمهورية
اجلزائرية ،م�ؤكدا يف ال�سياق ذاته
�أن �أبواب احلوار لل�رشوع يف التطبيق
الفعلي لنتائج املفاو�ضات تبقى
مفتوحة.

وزارة الداخلية

ندوة دولية لدعم امل�ؤ�س�سات
النا�شئة يف املرفق العام

�ستنظم وزارة الداخلية و اجلماعات
املحلية و التهيئة العمرانية يف 16
نوفمرب القادم ندوة دولية لدعم
امل�ؤ�س�سات النا�شئة يف جمال املرفق
العام ,ح�سب ما �أفادت به الوزارة يف
بيان لها.
و يهدف هذا املوعد ،الذي يندرج يف
�إطار جت�سيد التزامات احلكومة املتعلقة
بت�شجيع و دعم ومرافقة ال�رشكات
النا�شئة� ،إىل �إعطاء دفع لهذه ال�رشكات
و دعمها و خلق نظام �إقليمي رقمي
يح�صي التطبيقات الذكية املطورة يف
جمال املرفق العام اجلواري و كذا
درا�سة �سبل دعم ال�رشاكة بني الوزارة و
م�ؤ�س�ساتها العمومية و ال�رشكات النا�شئة
من خالل عر�ض التجارب الوطنية
و الدولية الرائدة يف املجال ،ح�سب
البيان .و هو بذلك يهدف ،ي�ضيف البيان،
�إىل الو�صول �إىل ت�سيري حملي يعتمد
على احللول الذكية و �إ�رشاك حاملي
امل�شاريع املبتكرة وفق ما يتنا�سب مع
�أهداف القطاع القائمة على حتقيق
التنمية املحلية امل�ستدامة و جودة
املرافق العمومية اجلوارية و ع�رصنتها
و حت�سني الإطار املعي�شي للمواطنني و
تعزيز الدميقراطية الت�شاركية.
و بغر�ض �إدماج جميع القوى ال�شبانية،
�أطلقت وزارة الداخلية �أر�ضية رقمية
مفتوحة جلميع �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
النا�شئة للراغبني يف االنخراط يف هذه
الديناميكية الت�شاركية و امل�ساهمة
يف م�سار التنمية املحلية امل�ستدامة
و تخ�ص�ص هذه الأر�ضية الرقمية
املتاحة عرب املوقع الر�سمي للوزارة
(
(www.interieur.gov.dz
ال�ستقبال العرو�ض املقدمة من طرف
املقاولني ال�شباب عن طريق الت�سجيل

مبا�رشة مل�شاريعهم املبتكرة القائمة
على التكنولوجيات الرقمية و احللول
الذكية املطورة يف جماالت املرفق
العام اجلواري و العنونة و املعلومة
اجليوف�ضائية و رقمنة اخلدمات
العمومية و الطاقات املتجددة و كذا
تهيئة و جاذبية االقليم و ت�سيري املخاطر
الكربى و املدن اجلديدة.
�إىل جانب هذا ،تطمح وزارة الداخلية،
ي�ضيف البيان� ،إىل جعل هذه الأٍر�ضية
مرجعا دائما للقطاع يو�ضع حتت
ت�رصف اجلماعات املحلية و ي�سمح
ب�إح�صاء كل الأفكار احلاملة حللول
ذكية مبتكرة وفق خ�صو�صيات خمتلف
الأقاليم كما ي�شكل �أداة تقنية لربط
ال�رشكات النا�شئة بالأهداف الإمنائية
التي �سطرتها اجلماعات الإقليمية يف
�إطار توحيد و تظافر املبادرات.
و بهدف ت�شجيع امل�شاريع ال�شابة و
املبتكرة �سيتم انتقاء بع�ض امل�شاريع
التي ت�ستجيب �إىل احتياجات و
ان�شغاالت اجلماعات الإقليمية من
طرف جلنة خرباء ق�صد توقيع اتفاقيات
تفاهم ب�صيغة ال�رشاكة مبنا�سبة الندوة
الدولية املرتقبة بعد �أ�سبوعني.
و يف �إطار املقاربة الت�شاركية و
�إدماج البحث العلمي و امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة و اخلرباء يف خمتلف
ال�سيا�سات العمومية و اال�سرتاتيجيات
القطاعية� ،أطلقت وزارة الداخلية
دعوة عامة للم�ساهمة مبا ي�سمح ب�إثراء
�أ�شغال الندوة الوطنية املعتزم تنظيمها
و اخلروج بتو�صيات ت�سمح بو�ضع �آليات
دائمة لدمج امل�ؤ�س�سة النا�شئة يف
�سريورة التنمية املحلية امل�ستدامة
مبا يعود بالأثر االيجابي على املواطن،
ي�ضيف نف�س البيان.
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اخلدمات اجلامعية بالغرب اجلزائري

و�ضعية مزرية و غ�ضب يت�صاعد

يف عملية نوعية مل�صالح �أمن والية تلم�سان

الإطاحة ب 12عن�صرا من �شبكة دولية
خمت�صة يف �سرقة املركبات

فجرت  املرا�سالت التي قدمتها املنظمات الطالبية �إىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  الو�ضعية
الكارثية  للأحياء اجلامعية ومعها اخلدمات اجلامعية بالعديد  من واليات الغرب اجلزائري التي
يبقى الطالب اجلامعي ال�ضحية الوحيد لها  حيث يعي�ش الويالت وامل�شاكل العوي�صة خا�صة مع الإقامة
والإطعام والنقل  الذي حتول �إىل هاج�س يلهيه عن الدرا�سة ،ورغم ما ير�صده الديوان الوطني للخدمات
اجلامعية من �أموال  لتح�سني م�ستوى التكفل بالطلبة  تبقى الأغلفة املر�صد  ال تكفي لتح�سني م�ستوى
اخلدمات اجلامعية للطالب وهو الأمر الذي وقفت عليه اللجان  امل�شرتكة التي  مت تعينها بداية املو�سم
متكنت عنا�رص الأمن احل�رضي الوالئية لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن
ملعاينة  الدخول االجتماعي.  
حممد بن ترار

ففي والية وهران ك�شفت
قدمتها
التي
املرا�سالت
 03منظمات طالبية عن
الو�ضعية الكارثية التي يعي�شها
الطلبة  والطالبات يف االقامات
اجلامعية  ،خا�صة لدى الإناث
التي تعرف �ضغطا كبريا بفعل
بقاء  الإقامة اجلامعية �رشقاوي
حممد ذات ال� 1000رسير  مغلقة
للعام ال�سابع على التوايل نتيجة
ت�أخر ا�شغال الرتميم � ،أما يف
�إقامة حي البدر فهي تعي�ش
اكتظاظا كبريا ما �أدى �إىل  نق�ص
الأ�رسة  الأمر الذي �أرغم
الطالبات على افرتا�ش �أبواب
الغرف ،   الأمر  ي�ضاف �إىل غياب
النظافة وقلة املياه والروائح
الكريهة  الناجمة عن املراحي�ض
املهرتئة التي مل يتم تغيريها ملدة
فاقت ال� 10سنوات  ،كما جعل
االكتظاظ رفع عدد الطالبات
من � 02إىل �أربعة طالبات يف
الغرفة ما ي�ؤثر �سلبا على املردود
الدرا�سي وراحة الطالبات  ،وزاد
انهيار� أ�سقف � 03أجنحة بفعل
ت�رسب املياه  من معاناة الطالبات
اللواتي �أرغمن على دجمهن مع
طالبات �أخريات دون مراعاة

اخل�صو�صيات خا�صة �شعب
التدري�س والإقامة �  ،أما ب�إقامة
بلبوري �سعيد بال�سانيا والتي  مت
فيها �إخالء � 03أجنحة كاملة
و�إدماج طالبتها يف غرف �أخرى
نتيجة الت�صدعات واالنهيارات  ما
�أدى �إىل ت�شبع الغرف واندالع
امل�شاكل  ،ت�ضاف �إىل هذه
امل�شاكل  غياب النظافة وانت�شار
احل�رشات والروائع بفعل ت�صدع
املراحي�ض وغياب املر�شات وقلة
املياه ناهيك عن حتطم عتاد
الطبغ يف �أغلب االقامات اجلامعية
 ،وبوالية �شلف  يبقى جناحان
اجلامعية
كامالن  بالإقامة
  03ب�أوالد فار�س� أهم م�شكل

يعاين منه الطلبة  بفعل ال�ضغط
 ،بالإ�ضافة �إىل  اهرتاء جتهيزات
املطعم  ،ورغم حت�سن الأداء  يف
ال�سنوات الأخرية  بفعل املدير
اجلديد الذي حاول قدر الإمكان
حت�سني الو�ضعية لكن عدم �ضخ
�أغلفة لتجديد �شبكات املياه
وجتهبيزات املطبخ الداخلية يبقي
الإقامة يف حاجة �إىل  التفاتة يف
حني  تبقى  االقامتان اخلا�صة
بالبنات بذات اجلامعة  تعاين
من �ضغط كبري  ،و�سيدي
بلعبا�س وغليزان ورغم ما
مت �رصفه على االقامات
تبقى  ظاهرة االكتظاظ ونق�ص
ا لتجهيز ا ت و ا لو جبا ت ا لر د يئة

م�شكال عوي�صا يواجه الطالب
 ،ونف�س الو�ضع تعرف كل  من
�إقامات جامعات عني متو�شنت
 ،و�سعيدة�  أما بتلم�سان فان
املرا�سلة التي قدمتها  منظمة
للطلبة
الوطنية
الرابطة
اجلزائريني  ،جاءت وا�ضحة حول
الإخالل بحقوق الطالب والتي
اعتربت �أن اجلامعة تن�صب على
الطالب  فباال�ضافة �إىل م�شكل
االكتظاظ ترف�ض اجلامعة الطلبة
الذين يقيمون على بعد يقل
من  25كلم وهو ما حرم مئات
الطلبة  من حق الإقامة  ويف
املقابل فان اخلدمات اجلامعية
الحترتم بنود النقل فهي حترمهم
من حق الإقامة والتوفر لهم النقل
اجلامعي املكفول قانونا وهو
ما ي�ؤدي �إىل  ت�أخر الطلبة  يف
الدرا�سة الأمر الذي ت�سبب يف
�إق�صاء الع�رشات منهم  ،هذا ورغم
الع�رشات من املرا�سالت  التي
مت توجيهها اىل الديوان  الوطني
للخدمات اجلامعية  ووزارة التعليم
العايل والبحث العلمي لكن دون
جدوى  ليبقى الطالب ال�ضحية
الوحيد  الذي يدفع الثمن .

بطاقة معاجلة  80مرت مكعب/يوم لكل حمطة

جتهيز  33مركز للردم التقني على م�ستوى  33والية
ك�شف رئي�س ق�سم متابعة حمطات
معاجلة النفايات على م�ستوى
الوكالة الوطنية للنفايات� ،أوني�س
بن مهنية� ،أم�س الأربعاء باجلزائر
عن جتهيز  33مركز للردم التقني
على م�ستوى  33والية مبحطات
معاجلة ع�صارة النفايات بتقنيات
متقدمة و خالل تدخله يف فعاليات
اليوم الدرا�سي حول ع�صارة
النفايات املنزلية و ما �شابهها،
�أكد ذات امل�س�ؤول �أنه و تنفيذا
للربنامج امل�سطر من طرف وزارة
البيئة و الطاقات املتجددة� ،سيتم
جتهيز مراكز الردم التقني عرب 33
والية مبحطات معاجلة ع�صارة
النفايات بطاقة معاجلة  80مرت
مكعب/يوم لكل حمطة.
و �أ�ضاف قائال �إن طاقة كل
حمطة� ،ست�سمح بتلبية معظم
حاجيات الواليات املدعمة بهذه
املن�ش�آت يف جمال معاجلة ع�صارة
النفايات ،م�شريا �أنه مت ال�رشوع يف
اجناز هذه املحطات منذ حوايل

ثمانية �أ�شهر كما ا�ستطرد يقول انه
يتم حاليا ا�ستالم �أوىل املحطات
يف واليات غرب و �رشق البالد
ملعاجلة هذه الع�صارة التي تعترب
مبثابة �سوائل �سامة ملوثة للبيئة و
املياه اجلوفية و ت�رض الأتربة.
كما دعا بن مهنية املواطنني �إىل
�رضورة �إتباع الفرز االنتقائي على
م�ستوى املنازل جلعل النفايات
�أكرث قابلية للر�سكلة و ب�صفة
�سليمة.
و قال �أن التطبيق الذي و�ضعته
الوكالة الوطنية للنفايات و
امل�سمى ب « نظيف» عن طريق
الهواتف املحمولة الذكية من
�ش�أنه متكني املواطنني التبليغ
على النقاط ال�سوداء ،م�شريا �أن
جلنة تقنية على م�ستوى الوكالة
تتكفل بت�سجيل كل البالغات
للتدخل من �أجل الق�ضاء عليها
كما �شدد من جهة �أخرى على
�رضورة التح�سي�س و التوعية من
�أجل تبني تفافة الفرز االنتقائي

املنزيل.
من جهتها�،أو�ضحت املديرة
املكلفة بالت�سيري املدمج للنفايات
بالوكالة الوطنية للنفايات ال�سيدة
فاطمة الزهراء بار�سا� ،أن الت�سيري
املدمج للنفايات يدخل يف
�أولويات وزارة البيئية و الطاقات
املتجددة التي تعمل على
مكافحة التلوث ب�شتى �أنواعه
و �ضمان ت�سيري مدمج للنفايات
بهدف احلفاظ على البيئة و
�أكدت قائلة �أن «جتهيز مراكز
الردم التقني مبحطات معاجلة
ع�صارة النفايات يعك�س الأهمية
البالغة التي توليها الوزارة
لإ�شكالية النفايات يف اجلزائر و
ت�سيريها بطرق حديثة».
و تابعت « من �أجل رفع العراقيل
التي تواجه مراكز الردم التقني
قامت وزارة البيئة بت�سطري
برنامج يخ�ص جتهيز  33والية
مبحطات معاجلة ع�صارة
النفايات و ذلك على م�ستوى

مراكز الردم التقني من اجل
احلد من التلوث».
من جهته� ،أو�ضح املدير العام
للوكالة الوطنية للنفايات ،كرمي
وامان� ،أنه و �إىل جانب الأهمية
الكربى التي �ستلعبها هذه
املحطات يف معاجلة ع�صارة
النفايات �إال �أنها �ست�ساهم يف
�إعطاء ديناميكية لل�صناعة من
خالل قطع الغيار امل�ستعملة يف
جتهيز هذه املحطات.
كما جدد ت�أكيده على �أهمية
التكفل التام بع�صارة النفايات و
ت�سيريها يف جميع مكوناتها ملا
لها من �آثار �سلبية على البيئة و
املحيط و حتى ال�صحة العمومية
و خالل هذا اللقاء الذي جمع
خمتلف املتدخلني و امل�س�ؤولني
يف جمال ت�سيري النفايات  ،مت
الت�شديد على �رضورة تبني تقنية
الفرز االنتقائي و معاجلة ع�صارة
النفايات من �أجل رفع حتديات
مكافحة التلوث بكل �أ�شكاله.

اخلام�س من و�ضع حد ل�شبكة
خمت�صة يف �رسقة �سيارات
الأجرة يف الطريق العام بحر
الأ�سبوع اجلاري على م�ستوى
مدينة تلم�سان وتوقيف 12
عن�رصا منها ترتاوح �أعمارهم بني
 19و� 35سنة وا�سرتجاع �سيارتني
كما مت العثور بحوزتهم على
�أقرا�ص مهلو�سة وكمية هامة من
املخدرات ما ي�ؤكد �أن كان�رص
ال�شبكة كانت تقوم بعملها وهي
يف حالة هلو�سة كما �أنها كانت
متزج بني ال�رسقة واملتاجرة
باملهلو�سات .
العملية جاءت على �إثر �شكاوي
ملجموعة من املواطنني تفيد
بتعر�ضهم لل�رسقة ا�ستهدفت
�سياراتهم والتي جتاوزت ال15
حالة  ،وعليه با�رشت م�صالح
الأمن عملية البحث والتحري التي
�أ�سفرت عن حتديد هوية �أفراد
املجموعة الإجرامية� ،أو و�ضع
خطة مدعمة بت�شكيل �أمني ي�ضم
كل من قوات ال�رشطة للم�صلحة

والية تلم�سان ،الأمن احل�رضي
ال�سابع التابع لأمن الوالية ،م�صالح
امن دائرة �سبدو بحكم �أن اغلب
العمليات كانت تتم بطريق �سبدو
 ،كما مت يف ذات العملية توقيف
�أفراد ال�شبكة الإجرامية والتي
بلغ عددهم �إثني ع�رش �شخ�صا
م�شتبه فيه ،ترتاوح �أعمارهم
بني  19ال � 35سنة ،بالإ�ضافة �إىل
ا�سرتجاع �سيارتني م�رسوقتني،
وهواتف نقالة كانت ت�ستعمل يف
التن�سيق بني �أفرادها ،و�أ�سلحة
بي�ضاء ،حيث �ضبط بحوزتهم
على � 03أقرا�ص مهلو�سة ،وكمية
معتربة من املخدرات قدر وزنها
بـ 2678.4:غرام ،ومبلغ مايل
قدر بـ 190.250:دج ،وقد مت
مت حتويل جميع �أفراد ال�شبكة
امل�شتبه فيهم �إىل مقر امل�صلحة
ال�ستكمال �إجراءات التحقيق
القانونية يف حقهم ب�إجناز �إجراء
ق�ضائي قدموا مبوجبه �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان.
حممد بن ترار

وزارة النقل

دعم م�شاريع الطرق واملطارات
وحمطات النقل وال�سكك احلديدية
با�رشت وزارة النقل يف ا�ستدراك
النقائ�ص التي يعي�شها القطاع
بواليات الغرب اجلزائري
و�إعطاء دفع جديد للم�شاريع
املتوقفة من خالل �ضخ مبالغ
مالية �إ�ضافية من �ش�أنها ت�رسيع
وترية �إمتام امل�شاريع املتوقفة
والتي اغلبها مت �إعادة �إطالقه
من جديد .
ففي والية �شلف مت �ضخ مبلغ
مايل يقدر ب 34.6.مليار
�سنتيمن من �إمتام ازدواجية
الطريق الذي يربط املدينة
مبدينة خمي�س مليانة �رشقا
مرورا بوادي الف�ضة على م�سافة
 67كلم  ،وت�رسيع م�رشوع تو�سيع
مطاراملدينة من خالل تو�سيع
املدرج � ،أما مب�ستغامن فقد
�ضخت الوزارة �أغلفة مالية
هامة ال�ستكمال امل�شاريع على
ر�أ�سها  06ماليري دج من �أجل
ا�ستكمال الطرق االجتنابية
التي تربط املدينة بالطريق
ال�سيار �رشق غرب بالإ�ضافة
�إىل ا�ستكمال م�رشوع ترامواي
املدينة على م�سافة 14.2
كلم ودعمه ب 24حمطة وهو
امل�رشوع الذي بلغ من الأ�شغال
ن�سبة  45باملائة ومن �ش�أن هذا

الدفع ت�رسيع �أدائه  ،كما مت
دعم املدر�سة التقنية للتكوين
و التدريب البحريني لكي تكون
اكرث فاعلية  ،وب�سيدي بلعبا�س
مت دعم م�رشوع ال�سكة احلديدة
اجلديد املمتد على م�سافة 120
كلم الذي يربط بلدية موالي
�سلي�سن ب�سيدي بلعبا�س مبدينة
�سعيدة  ،وبتلمك�سان مت دمج
عملية ا�ستكمال املحطة الربية
مع حمطة والية تيارت ور�صد
غالف مايل يقدر ب  453مليون
دج مع تخ�صي�ص  07ماليني دج
ال�ستكمال جتهيزاتها لتكون
يف م�ستوى تطلعات ال�سكان
 ،يف حني تبقى م�شاريع ربط
الطريق ال�سيار �رشق غرب
مبيناء الغزوات  ،وخط ال�سكة
احلديدية  ،تليالت احلدود
الغربية وخط ال�سكة احلديدية
غليزان ت�سم�سيلت مرورا بتيارت
مرتبط مب�شكل مع ال�رشكات
الأجنبية (كوندوث االيطالية
� ،سي ار �سي �سي ال�صينية ،
و�رشكة هندية و�أخرى تركية ،
بالإ�ضافة �إىل جممع حداد التي
لديها م�شاكل عالقة ت�ستوجب
املعاجلة .
حممد بن ترار
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املنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة لوالية مترنا�ست ت�ؤكد:

نعلن عن دعمنا املطلق و الالم�شروط لزغماتي
.

اجلزائر متر مبخا�ض ع�سري ي�ستوجب توحيد اجلهود

�أعلنت املنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل وترقية املواطنة لوالية مترنا�ست عن دعمها املطلق
والالم�شروط لوزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي م�ؤكدة يف ذات ال�صدد �أن �إ�ضراب الق�ضاة
املتوا�صل لي�س وقته وذلك تزامنا مع بدء العد التنازيل لتنظيم االنتخابات الرئا�سية املزمع �إجرا�ؤها
يف الـ  12دي�سمرب املقبل .
�أحمد باحلاج

�أكد رئي�س املكتب الوالئي
للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل
وترقية املواطنة لوالية مترنا�ست
�أحمد ال�شقة يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط « ،عن
دعم مكتبه الوالئي املطلق
والالم�رشوط للقرارات الأخرية
املتخذة من طرف وزير
العدل حافظ الأختام يف �إطار
العمل املنوط به واملخول له
قانونيا  ،ويف �سياق مت�صل فقد
طالب نف�س املتحدث الق�ضاة
املتم�سكني مبوا�صلة �إ�رضابهم
املفتوح �إىل غاية اال�ستجابة
ملطالبهم املهنية و االجتماعية
�إىل �رضورة التحكم للعقل
و�ضبط النف�س وال�سهر على

تنفيذ القوانني و امل�ساهمة يف
التح�ضري اجليد لالنتخابات
الرئا�سية املزمع �إجرا�ؤها يف
الـ  12دي�سمرب املقبل من ال�سنة
اجلارية  ،وذلك بهدف متكني

البالد من جتاوز الظروف
ال�صعبة التي متر بها .
من جهة ثانية فقد ذهب احمد
ال�شقة يف معر�ض حديثه معنا
اىل ابعد من ذلك م�ؤكد �أنه مما

ال يختلف عليه اثنان �أن اجلزائر
متر مبخا�ض الع�سري مما بات
ي�ستوجب ح�سبه تظافر وتكاتف
جهود اجلميع مبختلف ال�رشائح
العمرية  ،من اجل تفويت
الفر�صة على املرتب�صني ب�أمن
وا�ستقرار البالد التي قال عنها
حمدثنا �أن �إ�ستمراريتها مرهون
عن طريق امل�شاركة القوية يف
اال�ستحقاق الرئا�سي القادم .
كما جدد رئي�س املنظمة
املذكورة ا�ستعداد هذه الأخرية
يف الدفاع و التدخل لدى اجلهات
الو�صية من اجل الدفع ملعاجلة
الرتاكمات امل�سجلة بقطاعات
ال�صحة  ،ال�شغل  ،ال�سكن و
الرتبية على م�ستوى والية
مترنا�ست احلدودية مع دولتي
مايل و النيجر .

لو�ضع حد لالنت�شار املقلق ملروجي الآفات االجتماعية والل�صو�ص

املواطنون بحيي الن�صر وبامنديل يطالبون بتوفري الأمن
يعرف حيي الن�رص وبامنديل
ببلدية ورقلة  ،انت�شار مكثف
ملروجي الآفات االجتماعية  ،و
كذا ل�صو�ص املنازل وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعمومية  ،ب�سبب
النق�ص الفادح يف توفري التغطية
الأمنية املطلوبة بتلك النواحي
 ،حيث يرى ال�ساكنة �أنه بات من
ال�رضوري تكثيف التغطية الأمنية
خا�صة خالل الفرتة الليلية ،
لتطهري هاته التجمعات ال�سكنية
من الدخالء واملنحرفني .
نا�شدت اجلمعيات املحلية الفاعلة
باحليني املذكورين  ،ب�رضورة

التدخل العاجل لتكثيف التغطية
خا�صة خالل الفرتة الليلية ،
وهو املطلب الذي من �ش�أنه يف
حالة جت�سد على �أر�ض الواقع
 ،التخفيف من حجم املعاناة
التي تواجهوهم يف ظل االرتفاع
املقلق للع�صابات الإجرامية ،
التي جعلت من جتمعاتهم ال�سكنية
ملج�أ مف�ضال لرتويج وتعاطي
املمنوعات ب�شتى �أنواعها  ،على
غرار املخدرات و الأقرا�ص
املهلو�سة و م�رشوبات كحولية وما
ينجر عن ذلك من تبعات خطرية
 ،ب�سبب االرتفاع املرعب حلاالت

ال�رسقة والتعدي على الأ�شخا�ص
واملركبات من طرف ال�شبكة
الإجرامية املجهولة العدد والهوية
 ،و التي ا�ستغلت الظالم الدام�س
للأحياء ال�سالفة الذكر وذلك على
خلفية افتقار هذه الأخرية ل�شبكة
الإنارة العمومية  ،الأمر الذي
دفع مبحدثي جريدة «الو�سط
«  ،ملنا�شدة ال�سلطات الو�صية
ب�رضورة برجمة لهم زيارة ميدانية
للوقوف على عديد النقائ�ص التي
عكرت �صفو حياتهم اليومية ،
ودفعت بغالبية املت�رضرين من
امل�شاكل القائمة � ،إىل التفكري

يف بيع �سكناتهم اجلديدة و�رشاء
م�ساكن مبناطق ح�رضية �أكرث
�أمنا ح�سب قولهم ،مهددين يف
ذات ال�صدد بالت�صعيد من لهجة
االحتجاجات  ،للمطالبة مبا
و�صفوه ب�رشعية مطالبهم التي
جتاوزها الزمن ح�سبما جاء
على ل�سان �أكرث من متحدث يف
املو�ضوع  .ويف انتظار تدخل جاد
من ال�سلطات املعنية يبقى لزاما
على �ساكنة حيي الن�رص وبامنديل
معاي�شة الو�ضع املت�أزم لأجل غري
م�سمى .
�أحمد باحلاج

طالبوا م�صالح البلدية بتفقد الو�ضع و �إ�صالح الأ�ضرار

ت�صاعد مياه ال�صرف ال�صحي ب�شارع الزعاط�شة
بب�سكرة يغ�ضب ال�سكان
ا�ستاء �سكان �شارع الزعاط�شة
الكبري بب�سكرة و رواده على حد
ال�سواء  ،من املناظر الب�شعة التي
يواجهونها يوميا  ،الأخرية التي
ت�سببت فيها الت�رسبات احلا�صلة
على م�ستوى �شبكات ال�رصف
ال�صحي يف بع�ض �أنحاء ال�شارع
 ،الذي يعترب القلب الناب�ض
لعا�صمة الزيبان .
�أعرب املواطنون عن امتعا�ضهم

ال�شديد من الإهمال الكبري
لهذه املظاهر  ،التي باتت تقلق
ال�سكان كثريا  ،علما �أن برك
املياه امللوثة �أ�صبحت منت�رشة
بكرثة يف املنطقة  ،و ال تدخل
من جانب اجلهات الو�صية حلد
ال�ساعة  ،بالرغم من النداءات
الكثرية التي طالب فيها ال�سكان
امل�صالح البلدية بالتدخل لإ�صالح
الأ�رضار .

و يف حديثهم لـ»الو�سط « قال
�سكان �شارع الزعاط�شة  ،ب�أن
م�شكلة ت�صاعد مياه ال�رصف
ال�صحي �إىل الطرقات  ،باتت
م�شكلة م�ؤرقة جدا  ،خا�صة و
�أن �أ�صحاب املحالت و املارة
على حد ال�سواء  ،قد �أبدوا
ا�ستياء كبريا من الروائح الكريهة
 ،و كذا املنظر الب�شع الذي م�س
ب�شكل كبري ال�شارع امللقب بالقلب

الناب�ض ملدينة ب�سكرة � ،إ�ضافة �إىل
ذلك فقد �أكد املتحدثون ب�أنهم
نا�شدوا كثريا امل�صالح البلدية من
�أجل تفقد الو�ضع ميدانيا  ،لكن ال
جدوى من تلك النداءات  ،بالرغم
من حر�ص الوايل احلايل �أحمد
كروم على نظافة املحيط  ،التي
�أوالها �أهمية ق�صوى من توليه
زمام الأمور يف الوالية .

�صالح ،ب

تن�شيط حما�ضرات تاريخية وتزيني املقرات
الأمنية بالراية الوطنية

�أمن والية ورقلــة يحي ذكرى
الفاحت نوفمرب 2019 -1954
مبنا�سبة حلول الذكرى الـ65
لعيد الثورة التحريرية 01
نوفمرب � 2019 -1954سطرت
م�صالح �أمن والية ورقلـة برنامج
ثريـا ،ت�ضمن تن�شيط حما�رضات
تاريخـية لفـائدة منت�سبي جهاز
الأمن الوطني ،وعر�ض فيلم
وثائقي حول الثورة التحريرية مع
بث الأنا�شيد الوطنية املخـلـدة
للثورة عرب كامل املقرات
الأمنية ،تزيني املقرات االمنية
بالراية الوطنية� ،إىل جانب
تنظيم زيارات ميدانية ملتحف
املجاهد بالوالية مـوازاة

مع الذكـرى مت تنظيم زيارة
ميدانية لفئة متقاعـدي ال�رشطة
املجاهدين� ،أين مت من خاللها
تفقد حالتهم ال�صحية وتكرميهم
ببع�ض الهدايـا الرمزية ،كما مت
تنظيم دورات ريا�ضية وثقافية
يف خمتلف الريا�ضات لفائدة
قوات ال�رشطة  .باملنا�سبة �سيتم
م�شاركة ال�سلطـات املحلية يف
الإحتفاالت الر�سمية املخلدة
للذكـرى ،ورفع الراية الوطنية
على ال�ساعة  00:00عـرب كافـة
املقرات الأمنية .
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزته  46.74غ من الكيف املعالج

�أمن مترنا�ست يطيح بع�شريني
يف ق�ضية ترويج املخدرات
يف �إطار حماربة ظاهرة االجتار
غري امل�رشوع باملخدرات
العقلية متكنت
وامل�ؤثرات
عنا�رص فرقة مكافحة املخدرات
و االجتار الغري �رشعي بها التابعة
للم�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ب�أمن والية مترنا�ست
من توقيف �شخ�ص يبلغ من
العمر � 22سنة عن ق�ضية حيازة
املخدرات من نوع ( الكيف
املعالج) ق�صد البيع .
وقائع الق�ضية تعود �إىل معلومات
واردة اىل م�صالح ال�رشطة
مفادها تواجد �أحد الأ�شخا�ص
يقوم بالرتويج للمخدرات ،
على م�ستوى حي قطع الواد
مترنا�ست  ،ا�ستغالال لهاته
املعلومات مت �إعداد خطة �أمنية
حمكمة  ،ليتم مداهمة املكان و
توقيف �شخ�ص فيما الذ �شخ�ص

�أخر بالفرار ،امل�شتبه فيه و
�أثناء عملية التلم�س اجل�سدي
القانوين له �ضبط لديه كمية
من املخدرات ( كيف معالج
) قدرت بـ  46.74غرام  ،ليتم
حتويله رفقة املحجوزات اىل
مقر الفرقة و فتح حتقيق يف
الق�ضية .
ا�ستغالل للمعلومات الواردة
و التحقيق مع امل�شتبه فيه
يف الق�ضية و با�ستعمال نظام
التعرف على الهوية ( )S.I.R.C
مت ت�شخي�ص امل�شتبه فيه االخر
يف الق�ضية الذي هو يف حالة
فرار.  
بعد ا�ستكمال الإجراءات مت
تقدمي امل�شتبه فيه �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت
يف حقه امر بالإيداع .
�أحمد باحلاج

يف �إطار خمطط احتالل امليدان

�شرطة مترنا�ست توقف املتورط
يف �سرقة الدراجات النارية
يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها متكنت عنا�رص الأمن
احل�رضي الأول ب�أمن والية
مترنا�ست من توقيف �شخ�ص يبلغ
من العمر � 26سنة عن ق�ضية �رسقة
دراجة نارية.
وقائع الق�ضية تعود� إىل معاجلة
عنا�رص الأمن احل�رضي الأول
لق�ضية �رسقة دراجة هوائية
با�ستعمال مركبة ( دراجة نارية )
 ،عند توقيف امل�شتبه فيه و الذي
كان على منت دراجة نارية  ،بدون
وثائق الالزمة ل�سريها � ،أين مت
حتويلها و حجزها و فتح حتقيق
يف الق�ضية .
بالتن�سيق مع ال�رشكاء الأمنيني و

كذا امن احلوا�رض الأخرى حول
هاته الدراجة �أن مت تقييد �شكوى
بخ�صو�ص تعر�ضها لل�رسقة � ،أين
مت التو�صل �إىل �أن هاته الدراجة
النارية حمل �رسقة بقطاع الأمن
احل�رضي الثالث  ،مت �إخطار و
�إح�ضار ال�ضحية و الذي بعد عر�ض
الدراجة ال�سالفة الذكر عليه �أكد
لعنا�رص ال�رشطة �أنها ملك له و
قدم وثائقها كاملة .
بعد ا�ستكمال الإجراءات مت تقدمي
امل�شتبه فيه �أمام اجلهات الق�ضائ
ية املخت�صة التي� أ�صدرت يف حق
ه خم�س �سنوات ( )05حب�س نافذة
مع الإيداع غرامة مالية قدرها
� أحمد باحلاج
 500.000دج .
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ت�شريح حالة

ترامب  ...والردة الأ�صولية العاملية

للأ�صولية تعريفات عديدةومنها ح�سب ر�أي علماء االجتماع :الأ�صولية هي منهج فكري يقدم تو�صيفا �شامال للحياة واملجتمع و�أحيانا للدولة ،ويرتكز
على الت�سليم مبجموعة �أفكار �أ�سا�سية ،تكون غالبا دينية �أو �أيدلوجية �أو قومية ،وهي �أفكار تعود للما�ضي القريب �أو البعيد؛ ال يقبل املنهج الأ�صويل
التنويع �أو االختالف بل ينطلق من �أحكام مطلقة ،ت�ستند �إما �إىل تف�سري �أ�صويل للدين �أو الأيديولوجيا� ،أو �إىل قراءة �أحادية تقدي�سيه حلركةالتاريخ
�,أماالردة :فهي الرتاجع �إىل الوراء فكريا وزمنيا و�سلوكيا.
وتعار�ض مع قرارات ال�رشعية
الدولية,
بينما اال�سلوب�:إدارة وافتعال
االزمات واخلالفات بني الدول
املتجاورة لإدامة النزاعات بينها
و�صناعة " �أعداء وهميني" لها
على ح�ساب العدو الرئي�سي ,
ودعم التيارات الأ�صولية
املتطرفة واالنف�صالية داخل
املجتمعات ذات ال�سيادة
الكاملة.

د .با�سم عثمان
كاتب وباحث �سيا�سي
يف ذات ال�سياق ,الردة الأ�صولية
العاملية  :هي ارتداد جماعات
ب�رشية ذات وزن مبجتمعاتها
بالعودة اىل مللمة وتو�ضيب
منظومتها الفكرية �إىل منهجيات
وموروثات و�أفكار من مقد�سات
املا�ضي ،ويف الع�رص احلايل
 ,هناك عدة تيارات جت�سد
هذه الردة الأ�صولية لعل
�أهمها,الظاهرة الرتامبية:وهي
ارتداد منظومة فكر"�أمريكي" �إىل
منهجية �أيديولوجية و�سيا�سات
قدمية ،كال�سيا�سة االنعزالية
,اواالرتداد �إىل �أ�ساليب احلرب
الباردةمن م�ضاربات اقت�صادية
و�سيا�سات �إعالمية حتري�ضية
حول �أعداء خارجيني وداخليني؛
كذلك �إىل منهجية التع�صب القومي
وتر�سيخ �شعارات على �شاكلة
“�أمريكا العظمى" .الخ,وهناك
ارتداد اليمني الأوروبي املت�شدد
واملتطرف �إىل مرحلة ما بعد
احلرب العاملية الأوىل والدعوات
القومية املتع�صبة ,ومنها اي�ضا
ارتداد اجلماعات الإ�سالمية
ال�سيا�سية �إىل فرتات اخلالفة
الإ�سالمية �أو �إىل تعليمات
و�رشائع االئمة والفقهاء ال�سلفيني
ال�سابقني.
هذه الظاهرة بد�أت يف كل جمتمع
من املجتمعات يف مراحل خمتلفة
من �صريورته التاريخية ولأ�سباب
خا�صة به (اقت�صادية –اجتماعية
وفكرية) ,لكنها تت�شابه فيما بينها
يف �أنها رد فعل"غري متوقع" على
حتول العامل وبال�شبكة العنكبوتية
وو�سائل التوا�صل االجتماعي
�إىل قرية �صغرية كونية ،يُفرت�ض
بها التقريب بني الب�رش ولي�س
زيادة م�شاكل التمايز بني الب�رش
ح�سب العرق والدين والطائفة
والأيدلوجيا والثقافة وامل�ستوى
املادي.
الظاهرة الرتامبية :

�أظهرقدومرتامب �إىل البيت
الأبي�ضما برز على ال�سطح
التحوالت
جمموع
من
االجتماعيةوا لأيديولوجيةالتي
كانت م�سترتة داخل املجتمع
الأمريكي وافرازاتها الفوقية يف
املنظومة الفكرية – الثقافية
و ال�سيا�سية للنظام الأمريكي,
وهدم الفكرة القائلة� :إن الرئي�س
الأمريكي تختاره كربى اللوبيات
وال�رشكات االقت�صادية والإعالم
الكبري؛ فرتامب مل ميثل م�صالح
ال�رشكات الأمريكية الكربى

�أ�سباب �صعود الظاهرة
الرتامبية والردة
الأ�صولية عموما
بتوجهاته االقت�صادية ،وقد وقف
يف وجهه غالبية الإعالم الأمريكي
الكبري ,و�أي�ضا �سيا�سيا مل يكن
ترامب رجل �صداقات �سيا�سية
ي�ستقطب دعم ال�سيا�سيني,و
كذلك مل يكن مر�شح اليهود �أو
ال�صهيونية املف�ضل ،حيث انتخب
ترامب من اليهود فقط  23باملئة
من اليهود الأمريكيني ،مقابل
 71باملئة منهم انتخبوا هيالري
كلينتون.
�إذا  ,الظاهرة الرتامبية هي تو�سع
وازدياد قوة تيار الردة الأ�صولية
يف الواليات املتحدة الأمريكية
والعامل� ،أي االرتداد �أمريكيا �إىل
منهجيات الت�شدد �أو التع�صب
القومي والعرقي والديني وحتى
املادي ،فهي ظاهرة تت�شابه
يف املنهجية مع تيار اليمني
املتطرف الغربي يف �أوروبا،
وتيارات القومية املت�شددة يف
رو�سيا وتركيا ،وتيارات الإ�سالمية
الأ�صولية وال�سلفية اجلهادية.
لذلك ,يعترب بع�ض الباحثني �أن
م�صطلح "الرتامبية" هو تعبري عن
تيار فكري �آخذ بالتبلور منذ يّ
تول
ترامب الإدارة يف البيت الأبي�ض،
وهو لي�س عابراً �أو ظرفياً ،و�إمنا
هو امتداد طبيعي و مو�ضوعي
لرتاكم طويل الأمد يف بنية
املجتمع وال�سيا�سة الأمريكية،
يف حني يراها �آخرون �أنها ر ّد فعل
�سيا�سي طارئ وم�ؤقت ومرهون
بوجود ترامب على ر�أ�س ال�سلطة
يف الواليات املتحدة.
وثمة ت�سا�ؤل يتمحور حول جوهر
"الرتامبية"� :أهي وليدة التطورات
اجلديدة وال�شاملة يف الأو�ضاع
الدولية ؟ ،خ�صو�صاً بعد تراجع
دور الواليات املتحدة عقب غزو
�أفغان�ستان  2001واحتالل العراق
 2003وف�شل �سيا�ساتها ملواجهة
"الإرهاب الدويل"؟ � ,أم هي
حماولة �شعبوية لرئي�س امتهن
التجارة و�سعى لو�ضع ال�سيا�سة
يف خدمتها ،ال�س ّيما برفع �أكرث

ال�شعارات املتطرفة والع�صبوية
متجاوزاً بذلك ما هو م�ألوف
من �سيا�سات تقليدية داخلية
وخارجية �صبغت املنظومة
ال�سيا�سية االمريكية ب�ألوانها
املعتادة؟؟.
هل �أ�صبح الوقت كافياً لتحديد
املالمح الأ�سا�سية للرتامبية
�سوا ًء �أكانت تياراً فكرياً جديداً
�أم نهجاً �سيا�سياً ارتبط ب�شخ�ص
و�س ّجل ماركة
ترامب نف�سه
ُ
جتارية با�سمه؟ ثم ما هي
خ�صائ�صها و�سماتها داخل منحى
ال�سيا�سة الأمريكية وانعكا�ساتها
عاملياً ،ال�س ّيما م�ستقبل العالقات
الدولية.
املالمح الأ�سا�سية:
"الرتامبية"� ,سوا ًء �أكانت تياراً
فكرياً جديداً �أم نهجاً �سيا�سياً
دمياغوجيا "البزن�س مان"ارتبط
و�س ّجل
ب�شخ�ص ترامب نف�سه ُ
"ماركة جتارية :با�سمه؟ ما هي
خ�صائ�صها و�سماتها يف منحى
ال�سيا�سة الأمريكية وانعكا�ساتها
عاملياً ،ال�س ّيما م�ستقبل العالقات
الدولية.
 " امل�صلحة التجارية " او�سيا�سة "البزن�س مان":و مي ّثل
جوهر"الرتامبية" فكراً وممار�سة،
لأنها تقوم على فل�سفة توظيف
ال�سيا�سة يف خدمة امل�صالح
التجارية وهو مل يت�رصّ ف �أكرث من
كونه "رجل �أعمال" ,وقد كر�س
ب�سلوكه "ال�سيا�سي التجاري"
�شوطاً بعيداً اىل ح ّد التط ّرف
ب�إخ�ضاع ال�سيا�سة والعالقات
الدولية العتباراته التجارية.
 �إ�ضعاف مراكز القوة يفالقرار ال�سيا�سي االمريكي-
وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع
"البنتاغون" – ومراكز القوة
الأخرى امل�ؤثرة يف ال�سيا�سة
االمريكية.
 �إمالء الإرادة على احللفاءواال�صدقاء الإقليميني والدوليني
وفقا للم�صالح االقت�صادية

االمريكية العليا وبلغة القوة
الع�سكرية واالقت�صادية.
 التف ّرد يف منهجية و�سيا�سةالقطب الأوحد لل�سيا�سة
اخلارجية االمريكية والعالقات
الدولية ،حيث ازدادت وا�شنطن
يف التدخل ب�شكل مبا�رشيف اختيار
قيادات املنظمات والهيئات
فجة
الدولية ،من خالل ت�رصّ فات ّ
ومن ّفرة للدبلوما�سية الدولية ,يف
الوقت الذي عرب املجتمع الدويل
عن ذلك بعدم ثقته بال�سيا�سة
اخلارجية االمريكية والتزاماتها
الدولية وبخ�صو�ص العديد من
االتفاقات واملعاهدات الدولية
املربمة (االتفاق حول امللف
النووي مع ايران ,اتفاقية ال�رشاكة
التجارية الدولية عرب املحيط
الهادي ,اتفاقية باري�س للمناخ ,
االن�سحاب مناليون�سكو وجمل�س
حقوق االن�سان ,جتميد املبالغ
املخ�ص�صة للأونروا...الخ).
–�صناعة الفو�ضى املجتمعية
يف دول العامل (ذريعتي الن�رصة
وداع�ش) ،وتفتيت الدول والبلدان
وهتك �سيادتها وفر�ض احل�صارات
والعقوبات االقت�صادية عليها
 ,و�إ�ضعاف الثقة مبيثاق الأمم
املتحدة وقواعد القانون الدويل
واالتفاقيات واملعاهدات الدولية
مبا يزعزع �أركان النظام الدويل
وي�شيع جواً من التوتر وعدم
اال�ستقرار.
 التهديد بالقوة و�سيا�سةاالبتزاز الالقانونية والال�أخالقية
للعديد من دول العامل للت�أثري على
�سيا�ساتها الدولية وابتزازها من
خالل هيمنة ال�رشكات الكربى
وال�سيطرة على املوارد وفر�ض
العقوبات االقت�صادية.
والذرائعية،
–النهج:املنفعية
بنفي حق ال�شعوب بتقرير
م�صريها وا�ستقاللها  ,الق�ضية
الفل�سطينية و�إعالن ترامب حول
�سيادة "�إ�رسائيل" على اجلوالن
ال�سوري املحتل ,على خالف

هذه الظاهرة هي جزء من حركة
تغي اجتماعي –اقت�صادي عاملي
رَّ
,بد�أت ببطء منذ ت�سعينات القرن
املا�ضيوليزداد ت�سارعها بعد
الأزمة املالية العاملية -2008
 ،2009و�صوال �إىل يومنا هذا.
بعد انهيار كتلة االحتاد
ال�سوفييتيفي ت�سعينات القرن
الواليات
املا�ضي،و�ضعت
املتحدة ا�سرتاتيجية مللء
الفراغ احلا�صل من خالل
اقت�صاد ال�سوق احلر؛ فاطلقت
م�شاريع وطروحات النظام
العاملي اجلديد حتت م�سميات
"حترير التجارة الدولية" ،والتي
تعني فتح احلدود الدولية �أمام
حركة الأموال واال�ستثمارات،
وتقلي�ص احلمايات اجلمركية
على املنتجات الوطنية ،ومنح
حماية دولية لل�رشكات العابرة
للقارات تتجاوز يف كثري من
الأحيان القوانني ال�سيادية
للدول؛ فهذه االتفاقيات
التجارية كانت بالواقع تو�سيع
لنظام النيوليربالية االقت�صادية
على م�ستوى عاملي ,فا�صبح
ال�رصاع منذ الت�سعينات يت�صاعد
ما بني اال�سرتاتيجية الأمريكية
الغربية ،وما بني االقت�صاديات
ال�صاعدة بقيادة التنني اال�سيوي،
والحقا دخول رو�سيا على اخلط
يف وقت لي�س ببعيد ,وتو�سع�آفاق
هذا ال�رصاع �أكرث فاكرث.
لقد �ساهم هذا التغيري الكبري يف
املنظومة الدولية يف تعزيز نوع
من الفو�ضى بد�أت ت�سود العامل
مع بداية الألفية الثالثة ،فو�ضى
يف الر�ؤية والتفاعل وال�رصاع
الدويل وال�شعبي؛ هذه الفو�ضى
"املج�سات"
ا�ست�شعرتها
الأمريكية مع حرب العراق يف
العام  ،2003لكنها افرت�ضت �أنها
حمدودة يف ال�رشق الأو�سط
وو�سط �آ�سيا ،ف�أطلقت كوندليزا
راي�س م�صطلح “الفو�ضى
اخلالقة” ،م�شرية به �إىل ال�رشق

الأو�سط ب�شكل �أ�سا�سي ،لكن ما
�أثبتته الأزمة املالية العاملية
و�صعود اليمني املتطرف الغربي
لل�سلطة ،وو�صول ترامب للبيت
الأبي�ض ،و�صعود الإ�سالمية
ال�سيا�سية والإ�سالمية املتطرفة
� ,أن الفو�ضى بالواقع تعم العامل
كله تقريبا.
�إن �صعود ترامب وت�أ�سي�س
الظاهرة الرتامبية ك�أقوى
تعبري عن �صعود اليمني الغربي
املتطرف ,و�إىل حد ما �صعود
الإ�سالمية ال�سيا�سية املتطرفة
 ،يعود �أ�سا�سا للفو�ضى الهدامة
التي نتجت عن الفراغ احلا�صل
مع �سقوط مع�سكر االحتاد
ال�سوفييتي ،وعن الت�رسع الغربي
يف ت�أ�سي�س ما ي�سمى النظام
العاملي اجلديد منذ نهاية
الت�سعينات،
اذا ,الظاهرة الرتامبية هي
نتيجة ملا �سبقها من دوافع
وتفاعالت اجتماعية –اقت�صادية
عاملية وحركة تاريخية فو�ضوية
تفاقمت بعد �سقوط ال�سوفييت،
وب�سبب تهافت النظم الغربية
على اقت�سام تركة ال�سوفييت
بت�سارع غري حم�سوب النتائج؛
و ب�سبب حجم القوة واملال
والإعالم الواقع حتت يد
ترامب و" ظاهرته" ,ف�إن ذلك
�شكل دفعا خطريا جدا لكل
حركات الردة الأ�صولية حول
العامل� ،سواء تعاطفت معها هذه
الظاهرة او دعمتها ,مثل اليمني
الأوروبي املتطرف وحركات
"الإ�سالم ال�سيا�سي" املتطرفة
بكل �أ�شكالها والوانها.
ان الظاهرة الرتامبية هي التعبري
الأقوى عن حركة الردة الأ�صولية
املتطرفة والتي جتتاح العامل
الغربي و بقية العوامل الأخرى
 ,وهي حركة تاريخية قد ت�ؤدي
لنتائج �أخطر من املتوقع ,ولن
ي�ستطيع ال�سيا�سيون والإعالم
والنخب الثقافية التقليدية
مواجهتها دون التحرر من
منهجيات العمل امل�ستمرة منذ
القرن املا�ضي.
لعل اخلال�صة حول �شخ�صية
ترامب ،ت�أتي �ضمن الدرا�سة
املطولة التي �أ�صدرها معهد
ال�ش�ؤون اخلارجية امللكي يف
بريطانيا (�شاذام هاو�س) يف
بداية العام  ،2017ويحاول من
خاللها عدد من باحثي املعهد
توقع ما �سيح�صل من تغيريات
مع ترامب ،فمن �ضمن البحث
كان تو�صيفا مقت�ضبا ل�شخ�صية
ترامب ،حيث و�صفوه من
الناحية ال�شخ�صية ب�أنه" :متهور،
غري قابل للتنب�ؤ ،متناق�ض ،وال
يتقبل النقد �أو التجريح".
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خرافة هريمغدون وتدمري امل�سجد الأق�صى
تعود ن�ش�أة اليمني امل�سيحي الأمريكي �إىل مرحلة ت�أ�سي�س الواليات املتحدة الأمريكية يف القرن ال�سابع ع�شر على �أيدي املهاجرين الربوت�ستانت الذين
هاجروا من بريطانيا ب�سبب اال�ضطهاد الديني ،واعتربوا �أن �أمريكا هي امللج�أ واملالذ الآمن لهم من اال�ضطهاد الديني والأر�ض اجلديدة التي يحققون فيها
�أحالمهمَّ .
و�شكل الربوت�ستانت (الطهوريون) الغالبية العظمى من املهاجرين الأوروبيني �إىل �أمريكا يف القرن ال�سابع ع�شر ،و�سيطرت كني�ستهم ومذهبهم
على الأر�ض اجلديدة يف معظم املناطق التي ا�ستقروا فيها.
د .غازي ح�سني
ون�ش�أت جمموعات انف�صلت
عن الكني�سة الربوت�ستانتية بعد
احلرب العاملية الثانية جمعيات
ومنظمات املجتمع املدين
والتحالف الإجنيلي الوطني،
بحيث تغلغلت يف املجتمع
الأمريكي وب�شكل خا�ص يف
ال�سيا�سة والثقافة والإعالم.
وظهر تيار امل�سيحية ال�صهيونية
الذي قاده الق�س بات روبرت�سون
با�سم التحالف امل�سيحي.
وتنطلق عقيدة هذا التحالف
من الإميان بعودة امل�سيح
امل�رشوطة بقيام �إ�رسائيل ،و�أن
قيامها لن يتحقق �إال بتجميع
اليهود يف فل�سطني بو�صفهم
�شعب اهلل املختار.
وبرز العديد من ال�شخ�صيات
الأمريكية التي تروج �إىل
معركة (هريجمدون) النووية
يف حمطات الإذاعة والتلفزة
الأمريكية منهم :بات روبرت�سون
وجيمي �سواغرت وجيم بيكر
و�أورال روبرت�س وجريي فولويل
وكينني كوبالن .وق َدّم جميعهم
برامج تلفزيونية رَّ
ب�شوا فيها
مبعركة هريجمدون النووية
فقط التي ميكن �أن تعيد
امل�سيح �إىل الأر�ض .وبر�أيهم
�أنه لن يكون هناك �سالم حتى
يعود امل�سيح ،و�أن �أي تب�شري
بال�سالم قبل هذه العودة ،هو
تخريف وكفر ،و�أنه �ضد كلمة
اهلل و�ضد امل�سيح بح�سب
معتقدهم.
وجاء يف مواعظ كوبالن
التلفزيونية�« :إن اهلل �أقام
�إ�رسائيل� ،إننا ن�شاهد اهلل
يتحرك من �أجل �إ�رسائيل� ،إنه
لوقت رائع �أن نبد�أ يف دعم
حكومتنا طاملا �أنها تدعم
�إ�رسائيل».
وبلغت قوة تيار امل�سيحية
ال�صهيونية ذروتها يف بداية
الثمانينيات من القرن الع�رشين
مع و�صول رونالد ريغان �إىل
رئا�سة البيت الأبي�ض عام ،1980
حيث اختلط اليمني الديني
جم�سداً بامل�سيحية ال�صهيونية
مع اليمني ال�سيا�سي جم�سداً
بقادة احلزب اجلمهوري ريغان
واجلرنال هيغ اللذان ا�شرتكا
مع بيغن و�شارون يف الغزو
الإ�رسائيلي للبنان عام .1982
العودة الثانية للم�سيح
ِرّ
تنب�أ
املب�ش الإجنيلي هال
ليند�سي يف كتابه «�آخر �أعظم
كرة �أر�ضية»�« :أن اجليل الذي
ولد عام � 1948سوف ي�شهد
العودة الثانية للم�سيح ،ولكن
قبل هذا احلدث علينا �أن
نخو�ض حربني ،الأوىل �ضد

ياجوج وماجوج (�أي الرو�س)
والثانية يف هريجمدون».
وعلقت غري�س هالي�سل يف
كتابها «يد اهلل» عن مقابلتها
ِرّ
للمب�ش هال ليند�سي قائلة�« :إن
ليند�سي ال يبدو عليه احلزن
عندما يعلن �أن كل مدينة يف
العامل �سيتم تدمريها يف احلرب
النووية ،فت�صوروا �أمندناً مثل
لندن وباري�س ونيويورك ولو�س
�أجنلو�س و�شيكاغو وطوكيو وقد
�أبيدت» .ويعتقد لند�سي �أنه
عندما تزيل احلرب الكربى
ثلث العامل� ،ستحني �ساعة
اللحظة العظيمة فينقذ امل�سيح
الإن�سانية من االندثار الكامل.
ويف هذه ال�ساعة بح�سب ما
كتبته هالي�سل �سيتحول اليهود
الذين جنوا من املذبحة �إىل
امل�سيحية ،و�سيبقى � 144ألف
يهودي على قيد احلياة بعد
هري جمدون.
وتناولت هالي�سل يف كتابها
امل�شهور ما كان يقوله املب�شرّ
الإجنيلي فولويل عند عر�ضه
لنظرية هري جمدون م�ستخدماً
الأ�سفار التوراتية والإجنيلية
وم�ؤكداً «�أن هريجمدون حقيقة،
�إنها حقيقة مركبة ،ولكن ن�شكر
اهلل لأنها �ستكون نهاية العامل،
لأنه بعد ذلك �سيكون امل�رسح
معداً لتقدمي امللك الرب
امل�سيح بقوة وعظمة».
ِرّ
وكان
املب�ش فولويل يقول�« :إن
كل املب�رشين بالكتاب املقد�س
يتوقعون العودة احلتمية للإله،
وب�أننا جزء من جيل النهاية
الذي لن يغادر قبل �أن ي�أتي
امل�سيح ،وخاطب فولويل
الكاتبة الأمريكية هالي�سل
قائ ً
ال�« :أنت و�أنا نعرف �أنه لن
يكون هناك �سالم حقيقي يف
ال�رشق الأو�سط �إىل �أن ي�أتي
يوم يجل�س فيه الإله امل�سيح
على عر�ش داود يف القد�س».
و�أبدت الكاتبة هالي�سل ر�أيها يف
مواقف امل�سيحيني ال�صهاينة
وقالت �إن م�سيحيني مثل فولويل
يوفرون لإ�رسائيل الدافع
للتو�سع وم�صادرة املزيد من
الأرا�ضي وال�ضطهاد املزيد
من ال�شعوب ،لأنهم يزعمون
�أن اهلل �إىل جانب �إ�رسائيل،
و�أن الإ�رسائيليني يعرفون �أن
م�سيحيني جيدين وم�ؤثرين
مثل فولويل يقفون معهم على
الدوام بغ�ض النظر عما يفعلون
�أخالقياً ومعنوياً.
وتو�صل الأكادميي الأمريكي د.
غودمان يف بحثه عن فولويل
�إىل �أن فولويل حت َّول من الوعظ
الديني �إىل الوعظ ال�سيا�سي
امل�ؤيد لدولة �إ�رسائيل ،وذلك
بعد االنت�صار الع�سكري
الإ�رسائيلي عام  .1967وانتهز
فولويل نتيجة احلرب العدوانية

وقال�« :إن الإ�رسائيليني ما
كانوا ينت�رصوا لو مل يكن هناك
تدخل من اهلل».
و�أعلن فولويل يف خطاب له
عام  1978يف �إ�رسائيل�« :إن اهلل
يحب �أمريكا لأن �أمريكا حتب
�إ�رسائيل».

رغبة االحتاد ال�سوفيتي بنزع
ال�سالح النووي ،لأنه ال ميكن
ملعركة هريجمدون النووية
�أن حتدث يف ظل عامل منزوع
ال�سالح النووي ،و�أنفقت
الواليات املتحدة يف عهده
مليارات الدوالرات ا�ستعداداً
حلرب نووية حتقيقاً خلرافة
هريجمدون والعودة الثانية
للم�سيح.

ولعبت �سيطرة اليهود على
و�سائل الإعالم الأمريكية دوراً
كبرياً يف تلميع �صورة فولويل
وجعله �شخ�صية �سيا�سية
م�شهورة يف الواليات املتحدة.
يعب عن انحيازه املطلق
وكان ِرّ
لإ�رسائيل قائ ً
ال�« :إذا مل يظهر
الأمريكيون رغبة حا�سمة يف
تزويد �إ�رسائيل بال�سالح واملال
ف�إن �أمريكا �ستخ�رس الكثري».
وقال د .غودمان يف بحثه عن
فولويل �أنه «يف عام  1981عندما
ق�صفت �إ�رسائيل املفاعل
النووي العراقي وتخ ّوف بيغن
من رد فعل �سيء من الواليات
املتحدة فات�صل بفولويل والذي
طم�أنه قائ ً
ال�« :أريد �أن �أهن�ؤك
ال�سيد رئي�س الوزراء على
املهمة التي جعلتنا فخورين
جداً ب�إنتاج طائرات ف .»16
و�أكد الأكادميي الأمريكي د.
براي�س�« :إن �أي عمل ع�سكري
قامت �أو �ستقوم به �إ�رسائيل
ت�ستطيع �أن تعتمد فيه على
دعم اليمني امل�سيحي».
وكان الرئي�س رونالد ريغان
الذي �أ�شعل �سباق �أ�سلحة حرب
النجوم مع االحتاد ال�سوفيتي
من �أكرث القادة يف الواليات
املتحدة �إمياناً بخرافة
هريجمدون النووية و�أكرثهم
انحيازاً للأ�ساطري واخلرافات
والأطماع والأكاذيب التي
ك َّر�سها كتبة التوراة والتلمود.
لذلك كتبت غري�س هالي�سل
تقول« :يف وقت مب ِّكر من عام
� 1986أ�صبحت ليبيا العدو الأول
للرئي�س ريغان ،وا�ستناداً �إىل
جيم�س ميلز الرئي�س الأ�سبق
ملجل�س ال�شيوخ ف�إن ريغان كره
ليبيا لأنه ر�أى �أنها واحدة من
�أعداء �إ�رسائيل الذين ذكرتهم
النب�ؤات وبالتايل ف�إنها عدو
اهلل .وحتدث ريغان يف حملته
االنتخابية عن خرافة معركة
هريجمدون النووية وقال �أن
نهاية العامل قد تكون يف متناول
�أيدينا ،و�أن هذا اجليل بالتحديد
هو اجليل الذي �سي�شهد معركة
هريجمدون .وبح�سب التوراة
تنب�أ حزقيال بانت�صار �إ�رسائيل
وحلفائها يف املعركة الرهيبة
�ضد قوى الظالم .وانطالقاً من
ر�ؤية ريغان التوراتية وحتديداً
�سفر حزقيال مل يتجاوب مع

التزاوج بني اليمني الديني
واليمني ال�سيا�سي

�سيطرة اليهود على و�سائل
الإعالم

ومت يف عهد الرئي�س ريغان
التزاوج بني اليمني الديني
الأمريكي واليمني ال�سيا�سي
جم�سداً باحلزب اجلمهوري.
وكان الرئي�س ريغان ينتمي �إىل
التيار املحافظ ولي�س متديناً �إ ّالَ
�أن َّ
وظف امل�سيحية ال�صهيونية
يف �إ�شعال احلرب الباردة مع
االحتاد ال�سوفيتي و�سباق
�صناعة �أ�سلحة حرب النجوم،
و�أطلق ريغان على االحتاد
ال�سوفيتي لقب �إمرباطورية
الن�رش ،وتطابقت �سيا�سته مع
�سيا�سة العدو الإ�رسائيلي جتاه
ق�ضية فل�سطني وبقية ق�ضايا
البلدان العربية والإ�سالمية».
وت�صاعد نفوذ امل�سيحية
ال�صهيونية واللوبيات اليهودية
يف عهد الرئي�س بيل كلنتون،
و�أ�صدرت �إدارته قانون احلرية
الدينية الذي �أعطى الواليات
املتحدة حق التدخل يف �ش�ؤون
دول العامل كافة على �أ�سا�س
ديني ،مما جعل ا�ستغالل
الدين من املرتكزات الأ�سا�سية
لل�سيا�سة اخلارجية يف الواليات
املتحدة جتاه ال�شعوب العربية
والإ�سالمية.
وينطلق هذا التحالف بالعمل
على تهويد فل�سطني ومواجهة
الفل�سطينية
املقاومة
امل�رشوعة ونعتها بالإرهاب
وتقدمي جميع �أ�شكال الدعم
وامل�ساعدة لإ�رسائيل و�إ�ضعاف
العرب ع�سكرياً واملحافظة
على تفوق �إ�رسائيل الع�سكري
على جميع البلدان العربية
للإ�رساع بعودة امل�سيح �إىل
الأر�ض وحتقيق خرافة
هريجمدون.
وت�صلي الأ�صولية امل�سيحية
(الإجنيلية) يف �أمريكا مثل
الق�س جريي فولويل من �أجل
نهاية العامل.
ويدعو بع�ض زعمائها �إىل
تدمري العامل ليجد له مكاناً يف
جنة جديدة ويف عامل جديد.
ويعتقد دعاتها ومنهم الق�س
كني بوغ «�أن النهاية قادمة
وميكن �أن حتدث يف �أيامنا».
وي�ؤمنون بانفجار احلروب
املفاجئة واال�ستباقية كما

تفعل �إ�رسائيل .ويزعم الق�س
بوغ» �أن واحداً من كل اثنني من
النا�س �سوف يُقتل� ،أي �أن ثالثة
مليارات �شخ�ص �سوف يقتلون.
و�أكد الق�س الإجنيلي جريي
فولويل �أن هريجمدون حقيقة،
و�إننا من جيل النهاية ،من
اجليل الأخري وقال:
«من خالل هريجمدون �ستكون
هناك مناو�شة واحدة و�أخرية،
ثم �إن اهلل �سوف يتخل�ص من
يدمر هذه
هذا الكوكب� ،سوف ِّ
الأر�ض».
وتدل ا�ستطالعات الر�أي يف
الواليات املتحدة �أن �أعداداً
متزايدة من الأمريكيني يقبلون
منطق هذه العقيدة ،وي�ؤمنون
�أنه عندما يقول العهد القدمي
�أن الأر�ض �سوف تدمر بالنار،
فهذا القول يعني �أننا �سوف
ندمر ب�أنف�سنا �أر�ضنا يف
هريجمدون.
وبح�سب ا�ستطالع �أجري
عام  1998ن�رشته جملة تامي
الأمريكية ف�إن �أكرث من ن�صف
الأمريكيني ( )%51يعتقدون �أن
كارثة من �صنع الإن�سان �سوف
متحق احل�ضارة يف خالل القرن
احلايل.
وي�ؤكد الكاتب الأمريكي روبرت
بو�سطن �أن التحالف امل�سيحي
ي�شكل منفرداً املنظمة
ال�سيا�سية الأو�سع نفوذاً يف
الواليات املتحدة ،ولديه �أكرث
من  1600مركز يف  50والية
�أمريكية.
وتعترب كلية الالهوت يف دال�س
م�صدر العقيدة التي تقول �أن
اهلل يطلب منا تدمري الكرة
الأر�ضية.
وتخ َّرج منها العديد من
الق�ساو�سة الذين يب�رشون الآن
بعقيدة هريجمدون يف �أكرث من
�ألف كني�سة من كنائ�س الكتاب
املقد�س.
عدد ونفوذ الأ�صوليني
امل�سيحيني
ويزداد با�ستمرار عدد ونفوذ
الأ�صوليني امل�سيحيني يف
املجتمع والإدارات الأمريكية،
�إ ّالَ �أن املنتمني �إىل احلركات

الإجنيلية هم �أ�شد املدافعني
عن عقيدة هريجمدون.
ويقول الباحث وامل�ؤرخ
الأمريكي ديف ماك بري�سون
عن عقيدة هريجمدون «�أنها
عقيدة قاتلة ومعدية».
وتل جمدو هو موقع ملدينة
كنعانية �صغرية بالقرب من
حيفا ،و�شهد من املعارك يف
التاريخ �أكرث مما �شهده �أي
مكان �آخر يف العامل .ويعتقد
الأجنيليون �أنه «�سيكون موقع
املعركة الأخرية بني قوات
اخلري بقيادة امل�سيح وقوات
ال�رش» ويعتقدون �أي�ضاً �أن عدو
�إ�رسائيل هو العدو رقم واحد
للرب ،و�أنه لن يكون هناك �سالم
حتى يعود امل�سيح ويجل�س على
عر�ش داوود .وي�ؤمنون �أن اهلل
يتوقع عودة اليهود �إىل وطنهم
كخطوة �أوىل و�إقامة دولة
يهودية كخطوة ثانية ،وعليهم
�أن يب�رشوا الأمم بعقيدتهم.
ويخربون امل�صلني يف كنائ�سهم
�أن العامل منق�سم �إىل �رشير
وفا�ضل ،و�أنه حمكوم على
ال�رشير بجهنم ،و�أن العامل
�سيجد نهايته يف معركة
هريجمدون ،و�أنهم �سينت�رصون
يف املعركة .ويدعمون ا�ستيالء
اليهود على �أر�ض الفل�سطينيني،
وعودتهم �رضورية جداً لإعادة
ت�أ�سي�س �إ�رسائيل� ،أن اهلل �أعد
خططاً �سماوية للم�سيحية
و�أر�ضية لليهود ،وي�ؤمنون �أن
�إقامة �إ�رسائيل يف عام 1948
كان حتقيقاً لنب�ؤة توراتية ،و�أن
النب�ؤات التوراتية تقرتب وتقود
�إىل عودة امل�سيح وتدمري
امل�سد االق�صى و�إقامة الهيكل
املزعوم على �أنقا�ضه.
وو�ضع الق�س �سكوفيلد تف�سرياً
للكتاب املقد�س ينتهك معنى
امل�سيحية وامل�سيح ،ويح ّول
امل�سيحيني �إىل رهائن ملا
يفعله اليهود اليوم .وتقول
الكاتبة غري�س هالي�سل عن
القدرية عند الق�س �سكوفيلد:
«�إنه ال يجعل من امل�سيح
وامل�سيحية وحدها رهائن،
ولكنه يجعل من اهلل رهينة �أي�ضاً،
و�أن امل�سيح �سيعود لإقامة
مملكة يهودية ،و�أنه �سيجل�س

على العر�ش يف املعبد الثالث
يف القد�س مرتئ�ساً ال�صالة
ب�أ�سلوب العهد القدمي مثل
الت�ضحيات بالبقر الأحمر».
وتد ِّر�س كلية الالهوت يف دال�س
«العقيدة القدرية ،وم�ؤ�س�سة
مودي الإجنيلية يف �شيكاغو،
والكلية الإجنيلية يف فيالدلفيا،
واملعهد الإجنيلي يف لو�س
�أجنلو�س وحوايل  200كلية
ومعهد».
وكان من �أبرز رموز هذا التيار
�إبان �إدارة الرئي�س بو�ش االبن:
الرئي�س بو�ش نف�سه ،ونائبه
ديك ت�شيني ،ووزير الدفاع
دونالد رام�سفيلد ،ونائب وزير
الدفاع اليهودي بول ولفوويتز،
وم�ساعد وزير الدفاع اليهودي
ريت�شارد بريل ،وارتبط ه�ؤالء
ب�أوثق العالقات مع عتاة
الليكود يف الكيان ال�صهيوين
وبالتحديد مع ال�سفاح �شارون
وجمرم احلرب نتنياهو.
خرافة هريمغدون
احت�ضنت اللوبيات اليهودية
الأمريكية وقادة �إ�رسائيل
خرافة هريجمدون وا�ستغلوها
حلمل الإدارات الأمريكية
على اال�شرتاك يف احلروب
الإ�رسائيلية �ضد العرب و�إنكار
احلقوق الوطنية امل�رشوعة
لل�شعب العربي الفل�سطيني
وتهويد القد�س و�ضم اجلوالن
وت�سخري اجليو�ش والأ�سلحة
الأمريكية للإطاحة باحلكومات
العربية الوطنية والقومية
وتدمري �أكرب اجليو�ش العربية،
وت�سعري احلرب الكونية على
�سورية والتدخل اخلارجي
يف �ش�ؤونها وتدمري منجزات
الدولة ال�سورية وزيادة �سفك
دم ال�سوريني ،وتويل �آل �سعود
قيادة البلدان العربية وجامعة
الدول العربية لت�صفية ق�ضية
فل�سطني وبناء �رشاكة �أمنية
�سعودية ـ ـ �إ�رسائيلية لتهويد
القد�س وتنفيذ �صفقة القرن
وتفعيل الناتو العربي ملواجهة
وحموراملقاومة
حركات
ولإقامة �إ�رسائيل العظمى
االقت�صادية من خالل م�رشوع
ال�رشق الأو�سط اجلديد ونومي
ال�سعودية.
ت�سري االمرباطورية االمريكية
من ف�شل اىل ف�شل جديد
و م�صريها كباقي االمربطوريات
يف التاريخ اىل الزوال.

�إ�شهار
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Comptabilité générale

جمعية ذات �صبغة حملية

Formation

 جمعية �أولياء التالميذ لثانوية: ت�سمية اجلمعية
العقيد حممد �شعباين والية امل�سيلة
 مداد عمار: الرئي�س
 ثانوية العقيد حممد �شعباين: املقر االجتماعي
ببلدية اجمدال والية امل�سيلة

12, 14
avril
20,21
et et15
22 mai
20192018

 رئي�س: الوظيفة يف اجلمعية

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

والية امل�سيلة
دائرة اجمدال
بلدية اجمدال

�إ�شهار جتديد جمعية حملية
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Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT
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Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

2019/10/31:الو�سط

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

2019/10/31:الو�سط

Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX[
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83
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اخلمي�س � 31أكتوبر  2019املوافـق ل  03ربيع الأول 1441هـ

يف الذكرى  49لإعدامه

"�سميح �أبو ح�سب اهلل"� ..أخذوه بعيد ًا
عن ال�سجن وقتلوه!..
"�إعدام الأ�سرى" ..جرائم كثرية اقرتفتها قوات االحتالل بال عقاب وتربيرات �أمنية متكررة وادعاءات �إ�سرائيلية واهية وكاذبة .جرائم ارتكبت بحق
ً
وث َق ،وكثريها غري موثق وحتتاج جلهد كبري لتوثيق تفا�صيلها .ولعل
الكثريين من الأ�سرى الفل�سطينيني والعرب ،ب�شكل فردي و جماعي ،و�أن
قليال منها قد ِ
حالة الأ�سري "�سميح �أبو ح�سب اهلل" هي واحدة من تلك احلاالت املوثقة بتفا�صيلها والرا�سخة يف �أذهان الكثري من رفاقه .فاملكان موجود والقاتل الإ�سرائيلي
معلوم ،وكثري من ال�شهود الفل�سطينيني مازالوا �أحياء يرزقون.
بقلم/عبد النا�صر عوين
فروانة
ا�سري حمرر وكاتب خمت�ص
ب�ش�ؤون الأ�سرى
ونحن هنا ل�سنا �أمام جرمية
عفوية وعابرة� ،أو فردية و نادرة،
وال �أمام حالة �شاذة وا�ستثنائية.
فعمليات قتل الأ�رسى و�إعدامهم
بعد االعتقال ،هي جزء من
ال�سلوك الإ�رسائيلي يف تعامله
مع املعتقلني ،و�أن هذا ال�سلوك
�شكل نهجاً ثابتاً منذ بدايات
االحتالل ،و�أ�ضحى ظاهرة
مرعبة منذ اندالع "انتفا�ضة
القد�س" ،عنوانها" :االعدام
بدي ً
ال لالعتقال"  ،وهي ترجمة
لقرارات �أمنية وتنفيذا ل�سيا�سة
�إ�رسائيلية ر�سمية .وهذا يدفعنا
للمطالبة لي�س مبحا�سبة القاتل
فح�سب� ،أو من ا�صدر التوجيهات
والقرارات فقط ،وامنا �أي�ضا
حما�سبة كل من �شارك يف �صياغة
ال�سيا�سة ،فاحلق ال ي�سقط
بالتقادم ،وجرائم قتل الأ�رسى
الفل�سطينيني والعرب لن متر دون
عقاب مهما طال الزمن .فجرائم
القتل هذه ،تُعترب انتهاكاً �صارخاً
ملعايري القانون الدويل الإن�ساين،
العريف والتعاقدي؛ وانتهاكاً
ملعايري حقوق الإن�سان ،وب�شكل
خا�ص احلق يف احلياة.
اليوم ويف ذكراها التا�سعة

والأربعني نعيد فتح ملف احلادثة
من جديد ون�سلط ال�ضوء على
جرمية قتل مروعة نفذتها قوات
االحتالل الإ�رسائيلي يف و�ضح
النهار وبدم بارد وعلى امللأ.
جرمية قتل الأ�سري الفل�سطيني
"�أبو ح�سب اهلل" الذي �أخذوه من
بني رفاقه واخوانه الأ�رسى ،ومن
ثم اقتادوه بعيداً خارج ال�سجن
فقتلوه وادعوا كذباً ب�أنه حاول
الهرب!..
الأ�سري "�سميح �سعيد عبد الرحمن
�أبو ح�سب اهلل" (18عاماً) �شاب
فل�سطيني ،طويل القامة� ،أ�سمر
الب�رشة ،وا�سع العينني ،ينحدر
من عائلة هاجرت من مدينة يافا
عام  1948وا�ستقرت يف خميم
الن�صريات و�سط قطاع غزة،
فولد هناك يف �آب�/أغ�سط�س
عام  ،1952وكرب وترعرع بني �أزقة
و�شوارع املخيم و�أنهى تعليمه
االبتدائي والإعدادي والثانوي
يف مدار�س املخيم ،ويف مطلع
العام  1970انتمى للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني ،و�شارك يف
تنفيذ العديد من العمليات
الفدائية �ضد جنود االحتالل
الإ�رسائيلي ،وبرغم �أن الفرتة التي
عمل فيها �ضمن اجلهاز الع�سكري
للجبهة ال�شعبية كانت ق�صرية،
�إال �أنها كانت حافلة بالعطاء
والت�ضحيات ،و�شارك خاللها يف
العديد من املواجهات والعمليات

الع�سكرية �ضد قوات االحتالل
والتي �أحلقت بهم خ�سائر ب�رشية
فادحة ،ح�سب ما ورد يف �شهادة
م�س�ؤول اجلهاز الع�سكري للجبهة
ال�شعبية يف تلك احلقبة.
ويف منت�صف �آب�/أغ�سط�س
عام 1970اعتقلته �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي بتهمة
االنتماء للجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني وامل�شاركة يف العمليات
الفدائية �ضد قوات االحتالل
وزجت به يف زنازين �سجن غزة
املركزي (ال�رسايا) ،ومار�ست
معه �أب�شع �أ�شكال التعذيب،
اجل�سدي والنف�سي ،والتي مل
تفلح يف ك�رس ارادته ،ومل تنجح
يف انتزاع االعرتاف منه ،حيث
امتنع عن احلديث خالل جوالت
ّ
و�سطر
التحقيق يف "امل�سلخ"
�صفحات م�رشقة يف ال�صمود رغم
�صغر �سنه وقلة جتربته ،وبعد
انتهاء فرتة التحقيق معه ،نُقل �إىل
ق�سم(ب) يف ذات ال�سجن ،وبعد
ب�ضعة �أيام وحتديدا يف الثاين ع�رش
من ت�رشين �أول�/أكتوبر عام،1970
و�أثناء وجوده مع زمالئه يف الفورة
اليومية ،ف�إذا بال�ضابط ورجل
املخابرات الإ�رسائيلي امللقب
"�أبو �سامل" ،ق�صري القامة،
�أ�سمر الب�رشة ،حليق ال�شوارب
يطل من فتحة الباب اجلنوبي
للفورة امل�ؤدي �إىل ق�سم التحقيق
مبا�رشة ،وينظر بعينيه للأ�رسى

وحتركاتهم ،وفج�أة يرى الأ�سري
املذكور ،فيُجن جنونه وي�رصخ
ب�أعلى �صوته على الأ�سري "�أبو
ح�سب اهلل" وعلى م�سمع ومر�أى
جموع الأ�رسى الذين كانوا معه
يف "الفورة"� ،أنت هون ..ل�ساتك
عاي�ش ..تعال تعال ؟ .وفتح الباب
وكبل يديه بال�سال�سل وع�صب
عينيه بقطعة من القما�ش،
و�أخذه من بني خم�سني �أ�سرياً
كانوا يف ال�ساحة وما يُطلق عليها
"الفورة" ،وك�أنه �أراد �أن ينتقم
منه ومن �صموده .حينها �أيقن
جميع الأ�رسى �أن زميلهم ذاهب
للموت ق�رساً .وكما قالوا يل :ان
انفعاالت ال�ضابط ومالمح وجهه
وكلماته ونربة �صوته كانت توحي
ب�أنه جمرم و�سيقتله.

�أخذوه ومن ثم نقلوه يف دباب ٍة
م�صفحة �إىل منزله الكائن يف حي
"الكلبو�ش" يف خميم الن�صريات
و�سط قطاع غزة ،ودخل اجلنود
املنزل الذي مل تكن فيه �سوى
والدته ،وحب�سوها يف واحدة من
غرف بيتها الثالث ،واقتادوا
"�سميح" مك�رس الأ�سنان ومنزوع
الأظافر ،يف �أرجاء املنزل ،ثم
حملوه مرة �أخرى ( بالقوة) داخل
الدبابة ونقلوه من بيت �أهله
باجتاه الغرب� ،إىل منطقة كانت
نائية �آنذاك ،بالقرب من جميزة
"�أبو �رصار" يف خميم الن�صريات،
فتوقفت الدبابة هناك ونزل
اجلنود املدججني بال�سالح
وحا�رصوا املنطقة ،وعندها
ُقذف بـ "�سميح" خارج الدبابة

و�أطلقوا النار باجتاه ر�أ�سه ،ف�أردوه
قتي ً
ال .وكثري من املارة واجلريان
�سمعوا �صوت الر�صا�صات وكانوا
�شهودا على اجلرمية.
تقرير الوفاة كان ي�شري �إىل
�إ�صابات مبا�رشة يف الر�أ�س من
الأمام ،وتهتك يف اجلمجمة،
وا�ستدعى احلاكم الع�سكري
يف غزة والده ال�ستالم جثته
لدفنها ،وادعى جي�ش االحتالل
الإ�رسائيلي �أنه ا�ضطر لقتله
حينما حاول الهرب �أثناء �إعادة
متثيل م�شاهد من اعرتافاته،
رغم عدم اعرتافه ب�شيء ،ح�سب
زمالئه يف ال�سجن �آنذاك .ف�سلم
جثة هامدة ،مطرزة بوابل من
الر�صا�ص �إىل �أهله يف الن�صريات
يف م�ساء ذات اليوم ،وحينما
�أراد رفاقه الأ�رسى الذين كانوا
معه يف "الفورة" حلظة خروجه،
اال�ستف�سار عن م�صريه ،كان
جواب �إدارة ال�سجن "قتل" بعد
�أن حاول الهرب� .إنهم قتلوه عمداً
وادعوا كذبا �أنه حاول الفرار .يا
لوقاحتهم.
ويبقى لكل �شهيد حكاية ،حكاية
البطل الذي �شارك يف �صنع
التاريخ ،فيغيب اجل�سد وتبقى
احلكاية وال ميوت ال�شهيد �أبدا.
ويبقى ال�شهيد الأ�سري "�سميح
�أبو ح�سب اهلل" حا�رضا بني �أبناء
�شعبه وحكايته خالدة يف �صفحات
التاريخ الفل�سطيني املقاوم.

هيئة �ش�ؤون ال�سرى واملحررين

حمكمة عوفر ترف�ض ا�ستئناف اال�سري مرعي وتبقي اعتقاله الإداري
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين  ،ان حمكمة عوفر
الع�سكرية ،رف�ضت �إ�ستئناف
الهيئة املقدم لإنهاء الإعتقال
الإداري للأ�سري االردين عبد

الرحمن مرعي .واو�ضحت
الهيئة ان قرار حمكمة عوفر
برف�ض الإ�ستئناف� ،أرفق بت�أكيد
الإعتقال الإداري للأ�سري مرعي
ملدة �أربعة �شهور .وقالت الهيئة:

” �إن الأ�سري مرعي يواجه
�أو�ضاعا �صحية �صعبة للغاية،
فهو م�صاب ب�رسطان يف اخلاليا
الدهنية بالوجه منذ عام ،2010
وهو بحاجة ما�سة ملتابعة

طبية حثيثة حلالته ،ولإجراء
فحو�صات طبية دورية ،لكن منذ
�أن مت اعتقاله تعر�ض لإهمال
طبي ،ومل يُجر له �أي فحو�صات
طبية ،ومل يُقدم له �أي جرعات

عالجية” .يذكر ان الأ�سري
الأردين عبد الرحمن عدنان
مرعي ( 29عاما) والقابع حال ًّيا
يف معتقل “عوفر” الإ�رسائيلي،
�أعتقل بتاريخ بتاريخ 2019/9/2

�أثناء توجهه حل�ضور حفل زفاف
�أحد �أقاربه يف ال�ضفة الغربية
عرب معرب الكرامة ،و�صدر بحقه
قرار غعتقال �إداري ملدة 4
�شهور.
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الأ�سري �أحمد القنبع ..

عنيد يف احلق و�أ�س ٌر ال يهزم الإرادة

كلما ُذكر خميم جنني �شمال ال�ضفة الغربية تواردت �صور مئات ال�شهداء والأ�سرى الذين زينوا �أزقته وع ّبدوا بنيته
بعد �أن دمرها االحتالل ظاهري ًا ،ولكن يف جوهرها ما زالت قوية �صلبة بت�ضحيات �أبنائها وعطائهم.
تقرير �إعالم الأ�سرى
ورمبا حني اجتاح االحتالل
املخيم وقتل الع�رشات من خرية
�شبابه عام  2003كان �أحمد ال
يتجاوز من عمره  12عاما ،فكل
ال�صور مرت �أمام ناظريه حقيقة
ال ي�ستطيع �إنكارها ليكرب بداخله
حلم الوطن اجلميل الذي ي�ضحي
فيه الرجال لأجل حرية �أجمل.
اخللوق العنيد
ويقول والد الأ�سري �أحمد القنبع
( 29عاما) من خميم جنني ب�أنه
اعتقل يف �شهر يناير /كانون الثاين
من عام  2018بعد تنفيذ ال�شهيد
�أحمد جرار عملية قتل حاخام
�صهيوين غرب مدينة نابل�س ،حيث

يتهمه االحتالل بامل�شاركة يف
اخللية ذاتها .ويف بداية االعتقال
مل تعلم العائلة م�صري جنلها،
حيث تواردت الأنباء عن اعتقاله
من حمطة وقود كان يعمل بها يف
جنني ،ولكن معلومات �أخرى كانت
تقلق العائلة ب�أنه ال�شهيد الذي
اغتاله االحتالل يف منزل عائلة
جرار يف بداية املطاردة .ويو�ضح
الوالد لـ مكتب �إعالم الأ�رسى
ب�أنها كانت فرتة ع�صيبة على
العائلة فهي ال تعرف عن ابنها
�شيئا وتظن �أنه �شهيد وال يوجد
من ي�ؤكد ذلك ،حتى تبني فيما بعد
�أنه معتقل لدى االحتالل ويخ�ضع
قا�س.
لتحقيق ع�سكري ٍ
ويبني ب�أن جنله مكث  ٥٠يوما يف
مركز حتقيق اجللمة �سيء الذكر

وتعر�ض لتحقيق قا�س خرج منه
وهو يعاين من �آالم حادة يف الظهر
وخمتلف �أرجاء ج�سده ،ولكنه بعد
ذلك تعالج بالأع�شاب الطبية لدى
الأ�رسى ب�سبب الإهمال الطبي
يف �سجون االحتالل .وي�شري �أبو
�أحمد ب�أنه ما زال موقوفا حتى
الآن ومل ي�صدر حكم بحقه لأنه
يرف�ض التوقيع على االعرتافات
الواردة عليه ،ولكن مهما كان
احلكم فهو حكم اهلل كما ت�ؤكد
العائلة .وي�ضيف� ":أحمد �شاب
خلوق وهادئ وحمبوب من اجلميع
و�صاحب نكتة وابت�سامة ،ولكنه
يف الوقت ذاته عنيد مع االحتالل
وجريء والبيت موح�ش من دونه
ون�شتاق �إليه يف كل �ساعة ،هو �أكرب
�أبنائي ال�سبعة وكنت دوما �أعتربه

يدي اليمنى".ورغم درا�سته
تخ�ص�ص �إدارة امل�ست�شفيات يف
اجلامعة الأمريكية مبدينة جنني
�إال �أنه عمل يف حمطة وقود اعتقل
منها ،وكان اعتقل لدى االحتالل
ملدة � 11شهرا يف عام . 2016
املنزل املهدد
ورغم ما مر به من حتقيق وتعذيب
نف�سي وج�سدي �إال �أن معنوياته
عالية وميد عائلته بها ،وماي�شهد
له يف ذلك جر�أته يف عبارة "
مر ّوح خاوة" الني �صدح بها يف
�سجون االحتالل خالل نقله بني
اجلنود والتي باتت �أيقونة بني
الفل�سطينيني .ويو�ضح الوالد ب�أن
االحتالل يحاول ك�رس معنويات
جنله عن طريق منع والدته من

زيارته منذ عدة �أ�شهر بحجة
الرف�ض الأمني ،كما قام بهدم
منزل العائلة يف �شهر ني�سان/
�أبريل من عام  . 2018ويقول":
مت هدم منزلنا يف خميم جنني
والذي ن�سكنه مع �أبنائنا ال�سبعة
ولكن �أعدنا بناءه من جديد والآن
يحاول االحتالل �أن ينغ�ص علينا،
فقام باقتحام املنزل مرتني
خالل هذا الأ�سبوع وت�صوير
مرافقه دون النطق ب�شيء وك�أنهم
يريدون و�ضعنا يف حرب نف�سية".
وي�ؤكد ب�أن احلجارة لي�ست �أغلى

م�ؤمتر يو�صي بت�شكيل جلنة تق�صي حقائق ملراقبة الظروف
ال�صحية للأ�سرى

�أو�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر الوطني
للت�صدي جلرمية الإهمال الطبي املتعمد
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،ب�رضورة
العمل مع منظمة ال�صحة العاملية
لتنفيذ قراراها ال�صادر يف �شهر �أيار/
مايو  ،2010واملتعلق بتح�سني الظروف
ال�صحية واملعي�شية للأ�رسى ،وت�شكيل
جلنة تق�صي حقائق لهذا الغر�ض .كما
�أو�صوا خالل امل�ؤمتر الذي عقد يف
مدينة رام اهلل ،اليوم الثالثاء ،والذي دعا
له مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق
العامة "حريات" ،وهيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،واللجنة الوطنية لإنقاذ
حياة الأ�رسى املر�ضى ،بتمكني جلان
طبية متخ�ص�صة من مقابلة الأ�رسى
املر�ضى لتقدمي العالج املنا�سب لهم،
وتوفري ظروف اعتقاليه من�سجمة مع
املعايري الدولية .و�شددوا على �رضورة
العمل على ال�صعيدين الإقليمي والدويل
لل�ضغط على حكومة االحتالل لإطالع
املجتمع الدويل على جرمية الإهمال
الطبي املتعمد التي متار�سها �إدارة
�سجون االحتالل بحقهم ،ومالحقة
قادة االحتالل ملحا�سبتها على جرائمها
�ضد الأ�رسى ،عرب �إطالق حملة دولية.
وطالبوا بت�أمني امل�ساعدة القانونية
للأ�رسى املر�ضى وتعزيز دور املحامني
من خالل احل�صول على امللفات الطبية
وتوفري تقارير �أطباء متخ�ص�صني حول
احلالة ال�صحية للأ�رسى املر�ضى،
و�إجبار حكومة االحتالل على فتح
�أبواب ال�سجون �أمام الوفود وامل�ؤ�س�سات

الدولية وجلان تق�صي احلقائق لالطالع
على الظروف االعتقالية والأو�ضاع
ال�صحية للأ�رسى .ويف كلمته ،قال رئي�س
جمل�س �إدارة "حريات" �سامل خلّة� ،إن
دولة االحتالل تتنكر لكافة املواثيق
والقوانني الدولية واملعاهدات الإن�سانية،
دون �أن ي�أخذ املجتمع الدويل موقفا
جديا جتاه ذلك .و�أ�شار �إىل �أن ع�رشات
ال�شهداء ارتقوا عقب حتررهم بفرتة
وجيزة نتيجة �إهمالهم الطبي املتعمد
وهو داخل �سجون االحتالل ،داعيا �إىل
�رضورة تدويل ق�ضيتهم من خالل بناء
جماعات �ضاغطة على دولة االحتالل
لإطالق �رساحهم .و�أكد �أن واجبنا
الوطني يحتم علينا حتمل امل�س�ؤولية
جتاه ق�ضية الأ�رسى ،وامل�شاركة يف
الفعاليات املنا�رصة وامل�ساندة لهم،
الفتا �إىل ان م�سرية �ستنطلق اخلمي�س
املقبل من �رضيح ال�شهيد يا�رس عرفات،
باجتاه و�سط مدينة رام اهلل ،دعما
للأ�رسى امل�رضبني .من جانبه ،قال
رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
قدري ابو بكر� ،إن ما يح�صل للأ�رسى
هو �إهمال طبي متعمد وممنهج ،واليوم
هناك خطورة �أكرب على حياتهم ،ف�إدارة
�سجون االحتالل ت�ستخدم �أج�ساد
الأ�رسى كحقول جتارب ،وتخ�ضعهم
لتجارب طبية ت�ؤدي �إىل تفاقم حالتهم
ال�صحية و�إ�صابتهم ب�أمرا�ض خطرية.
وحتدث عن الو�ضع ال�صحي للأ�سري
�سامي �أبو دياك ،قائال �إن �آخر
املعلومات الواردة من املحامني ب�أن

و�ضعه ال�صحي حرج جدا ،وال يوجد له
�أي عالج .وقال �أبو بكر �إن هناك �أ�رسى
مر�ضى بال�رسطان والكلى يقبعون يف ما
ي�سمى مب�ست�شفى �سجن الرملة ،وه�ؤالء
يحتاجون لعالجات متقدمة ال يوفرها
لهم االحتالل ،الفتا �إىل �أن املحامني
حاولوا زيارة بع�ض الأ�رسى املر�ضى
وح�صلوا على ت�صاريح لذلك ،غري �أن
الإدارة كانت تبلغهم يوم الزيارة بقيامها
بنقل الأ�سري �إىل �سجن �آخر .بدوره� ،أ�شار
ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،
من�سق القوى الوطنية والإ�سالمية وا�صل
�أبو يو�سف �إىل وجوب دعم ق�ضية الأ�رسى
على عدة م�ستويات تبد�أ بالدعم املحلي
من خالل م�شاركة �شعبنا بكافة �أطيافه
داخل فل�سطني ويف ال�شتات بالفعاليات
امل�ساندة للأ�رسى .و�شدد على �رضورة
�أن يكون هناك متابعة جلرائم االحتالل
بحق الأ�رسى على امل�ستوى الإقليمي،
واتخاذ �إجراءات جدية �ضد قادة
االحتالل ،وحماكمتهم يف املحكمة
اجلنائية الدولية ،وتدويل ق�ضية
الأ�رسى .ويف كلمة اللجنة الوطنية لإنقاذ
حياة الأ�رسى املر�ضى ،قال رئي�س نادي
الأ�سري قدورة فار�س� ،إن دولة االحتالل
بكافة مكوناتها وم�ؤ�س�ساتها ترعى
اجلرائم املرتكبة بحق �شعبنا ،داعيا
�إىل �رضورة �أن تتحد احلركة الوطنية
يف الت�صدي لها وان تكون ردة الفعل
الفل�سطينية بامل�ستوى املطلوب.
وحتدث عن �أهمية مقاطعة حماكم
االحتالل ومنتجاته ،حتى نحوله �إىل

م�رشوع فا�شل ،ون�ساهم يف خ�سارته،
لأن مقاطعتنا له �ستكون قدوة لغرينا
من الدول وال�شعوب .ويف كلمة الأ�رسى
املر�ضى ،حتدثت والدة الأ�سري �سامي
�أبو دياك عن و�ضع جنلها ال�صحي،
م�شرية �إىل انه يزداد خطورة ،منا�شدة
امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية بحقوق
الإن�سان بالتدخل العاجل للإفراج عنه.
�أما مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج
فا�ستعر�ض ما يتعر�ض له الأ�رسى
خا�صة القدامى ،م�شريا �إىل �أن � 26أ�سريا
ما زالوا ينتظرون احلرية حيث كان من
املفرت�ض الإفراج عنهم �ضمن الدفعة
الرابعة من الأ�رسى القدامى .و�أو�ضح
ان االحتالل الإ�رسائيلي ينتهك ب�شكل
�صارخ القانون الإن�ساين والدويل من
خالل ما يرتكبه بحق الأ�رسى تنفيذا
لقرارات احلكومة الإ�رسائيلية التي
تهدف �إىل ك�رس �إرادتهم ،ما ي�ستدعي
ت�ضافر اجلهود الر�سمية وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية والأهلية وعائالت الأ�رسى
للت�صدي لهذه اجلرائم .وذكر الأعرج �أن
املجتمع الدويل يقف �صامتا �أمام هذه
اجلرائم ما يتطلب منا اال�سمرار يف
طرق بابه ،لنو�صل �صوت �أ�رسانا للعامل.
و�أو�ضح "مت ت�شكيل اللجنة الوطنية
لإنقاذ حياة الأ�رسى املر�ضى من جتمع
للوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية،
وهناك توجه لأن تكون وزارة اخلارجية
ومنظمة التحرير �ضمن هذه اللجنة،
لن�صل �إىل ر�ؤية وا�ضحة نتحرك من
خاللها على امل�ستوى الدويل".

من �أحمد الذي ال يعلمون كم
�ستكون مدة حكمه ،ولكن الأمل
ي�صاحبها يف كل حلظة �أن اهلل
يغري الأمور بني �ساعة و�أخرى.
ويقبع الأ�سري يف �سجن جلبوع،
وكان االحتالل اعتقل �شقيقه
�إ�سالم يف فرباير املا�ضي وحكم
عليه بال�سجن ملدة � 11شهرا ،كما
اعتقل �شقيقه �أمين و�أفرج عنه.
ويختم والده بالقول ":اهلل ير�ضى
عليه هو زينة البيت وجوهره
ون�س�أل اهلل الفرج العاجل له ولكل
الأ�رسى".

�أ�سرى فل�سطني يح َّمل
االحتالل امل�سئولية عن حياة
اال�سرية اللبدي
حمل مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات �سلطات االحتالل
وادارى ل�سجون امل�سئولية الكاملة
عن حياة و�سامله اال�سرية االردنية
” هبة احمد عبد الباقى اللبدي”
 32عاماً بعد تراجع و�ضعها
ال�صحي مع ا�ستمرار ا�رضابها
املفتوح عن الطعام منذ  36يوماً
متوا�صلة  .و�أو�ضح الباحث “ريا�ض
الأ�شقر” الناطق الإعالمي للمركز
ب�أن االحتالل قام ام�س بنقل
اال�سرية “اللبدى” اىل م�ست�شفى
حيفا بعد تدهور و�ضعها ال�صحي
حيث تعانى من �صعوبة �شديدة
يف بلع املاء وم�صابة بالتهاب
�شديد باحللق والبلعوم وجفاف
وقد نق�ص وزنها ما يقارب 10
كيلو جرام  ،وهناك خ�شية من
�إ�صابتها مب�شاكل يف القلب  .وا�شار
“الأ�شقر” اىل ان ادارة ال�سجون
تنوى اعاده اال�سرية “اللبدى” �إىل
زنازين معتقل “اجللمة” اليوم رغم
و�ضعها ال�صحي ال�صعب مما ي�شكل
خطورة حقيقية على حياتها ،يف
ظل تعنت النيابة الع�سكرية يف
املوافقة على اطالق �رساحها
واعادتها اىل االردن ،حيث �سي�صدر
غدا قرار يف االلتما�س املقدم
�ضد اعتقالها الإداري  .وبني
“الأ�شقر” ب�أن الأ�سرية “اللبدى”
ترف�ض تناول املدعمات وت�رص

على ا�ستمرار ا�رضابها املفتوح
حتى نيل حريتها حيث ان اعتقالها
تع�سفي دون تهمه  ،وانها اعتقلت
عن املعرب ومل تنفذ �أي عمل ميكن
ان ي�رض ب�أمن االحتالل كما يدعى
حني ا�صدار االمر الإداري بحقها
 .وكانت الأ�سرية “اللبدى” نقلت
اىل امل�ست�شفى عدة مرات خالل
الفرتة االخرية نتيجة تردى و�ضعها
ال�صحي  ،وخ�ضعت لفحو�ص طبية،
ومتت اعادتها اىل ال�سجن  ،لفر�ض
مزيد من ال�ضغط عليها لوقف
ا�رضابها دون حتقيق مطلبها
باحلرية  .واعتقل االحتالل
الأ�سرية التي اجلن�سية الأردنية
“هبه اللبدى” بتاريخ 2019/8/20
خالل و�صولها برفقه والدتها
ملعرب الكرامة حل�ضور حفل زفاف
�إحدى قريباتها يف مدينة نابل�س،
وتعر�ضت لتحقيق عنيف وقا�سى
يف مركز حتقيق “بتاح تكفا” ملا
يقارب من �شهر كامل ،ومنعت
ملدة  25يوم من ر�ؤية املحامي.
وبعد مرور  40يوم على اعتقالها و
نقلها �إىل �سجن الدامون� ،أُ�صدرت
حمكمة عوفر الع�سكرية بحقها
�أمر اعتقال اداري ملدة � 5أ�شهر،
مما دفعها �إىل �إعالن ا�رضابها يف
نف�س اليوم” ،ومت نقلها �إىل عزل
�سجن اجللمة” ملمار�سه ال�ضغط
عليها .
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ريا�ضة
الأن�صار ينظمون ظهرية اليوم م�سرية �سلمية
نحو الوالية

العبو �أوملبي املدية ي�صعدون
االحتجاج ويقاطعون التدريبات

حتاد العربي و�إمكانية نقله �إىل الأردن واردة
را�سلت الإ

�إدارة العميد تطالب برجمة لقاء القوة
اجلوية خارج العراق
را�سلت �إدارة فريق مولودية اجلزائر االحتاد العربي لكرة القدم للمطالبة بربجمة مقابلة النادي والقوة
اجلوية العراقي املقرر يف تاريخ ال�سابع نوفمرب املقبل حل�ساب ذهاب الدور ثمن النهائي للبطولة العربية
للأندية خارج العراق ،حيث ي�صر م�س�ؤولو النادي العا�صمي على عدم املخاطر ب�أمن و�سالمة �أع�ضاء الوفد يف
ظل اال�ضطرابات الأمنية التي متيزالبلد و�سقوط عدد من القتلى واجلرحي يف غارات على املحتجني يف العراق

هذا الأمر دفع ب�إدارة «العميد»
�إىل اللجوء ملرا�سلة الهيئة العربية
للعبة من �أجل برجمة املقابلة
املقررة اخلمي�س املقبل خارج
العراق والرف�ض قطعيا اللعب على
�أرا�ضيها ،وذلك بناء على ات�صاالت
الإدارة بال�سفري اجلزائري يف العراق

والذي �أطد عدم توفر ال�رشوط
الأمنية للعب املقابلة يف مدينة
الب�رصة التي مت حتويل املواجهة
�إليها بعدما كانت مربجمة يف وقت
�سابق مبدينة كربالء.
ويف هذا ال�صدد تطالب �إدارة
الرئي�س ف�ؤاد �صخري االحتاد
العربي نقل اللقاء �إىل بلد �آخر،
واقرتحت يف هذا ال�صدد برجمة

املقابلة ذهابا و�إيابا يف اجلزائر
يف انتظار رد االحتاد العربي
الذي وبن�سبة كبرية �سريف�ض
اقرتاح م�س�ؤويل املولودية ،ومن
غري امل�ستبعد �أن جتري املقابلة
خارج العراق وبن�سبة كبرية قد يتم
حتويلها �إىل الأردن ،يف ظل الو�ضع
الأمني غري امل�ستقر الذي تعرفه
العراق.

قرر جمل�س �إدارة نادي
�شبيبة القبائل ت�أجيل اجلمعية
اال�ستثنائية والتي كان مقر ًرا �أن
تعقد ظهرية �أم�س ،حيث كان
املفرو�ض �أن يتم امل�صادقة
على قرار �ضم م�ساهم جديد
ملجل�س الإدارة ،وف�ضل الرئي�س
�رشيف مالل ت�أجيل اجلمعية
اال�ستثنائية ،ب�سبب تزامنها مع
موعد مباراة فريقه �ضد نادي
جمعية عني مليلة التي جرت

البارحة حل�ساب اجلولة التا�سعة
من البطولة الوطنية ،وكان مالل
دعا �أع�ضاء جمل�س ال�رشكة
املحرتفة �إىل عقد عمومية
ا�ستثنائية ،من �أجل فتح ر�أ�س
مال ال�رشكة لكل رجال الأعمال
الراغبني يف اال�ستثمار باملجال
الريا�ضي ،واالن�ضمام للمكتب
امل�سري للنادي القبائلي ،ويواجه
�شبيبة القبائل هذا املو�سم �أزمة
مالية حادة ب�سبب قلة الإيرادات،

رغم جناح الإدارة احلالية يف
توقيع العديد من عقود الرعاية

عي�شة ق.

يف املقابل ،تلقت �إدارة املولودية
ر�سميا وثيقة من طرف نظريتها
يف احتاد العا�صمة بهدف ا�ستقبال
�أ�شبال املدرب الفرن�سي برنارد
كازوين مقابالت البطولة الوطنية
على �أر�ضية ملعب عمر حمادي
ببولوغني يف ظل الو�ضعية املهرتئة
التي تتواجد عليها �أّر�ضية ميدان
ملعب  5جويلية.

ت�أجيل اجلمعية اال�ستثنائية ل�شبيبة القبائل

م�صر حتت�ضن البطوالت العربية للعام 2019

من�صوري يحل رابعا بدورة
بوركينافا�سو
والتمويل رفقة
عمومية وخا�صة.

م�ؤ�س�سات
ق.ر.

�شركة �إيفري ترف�ض جتديد العقد

يتو�صل التفاق حول برجمة �أمواله مع كيا
�إحتاد العا�صمة ّ

ّ
ملحت �إدارة فريق احتاد العا�صمة
�إىل �إمكانية النادي لتجاوز املرحلة
ال�صعبة التي مير بها منذ انطالق
املو�سم الكروي احلايل ب�سبب
امل�شاكل املالية التي يتخبط
فيها وعدم ا�ستالم الالعبني
م�ستحقاتهم املالية والذين يدين
عدد منهم ب�أجور ثمانية �أ�شهر
كاملة ،ويف هذا ال�صدد �أ�صدرت
�إدارة النادي العا�صمي بيان �أول
�أم�س �أكدت من خاللها مبا�رشة
حمامي النادي دهيم الإجراءات
القانونية املتعلقة با�سرتجاع
الفريق لأموال الإ�شهار املوقعة
مع �رشكة «كيا» لل�سيارات� ،أين
انعقد قبل يومني اجتماعا بني
م�س�ؤويل ال�رشكة و�أع�ضاء من
جمل�س �إدارة االحتاد من �أجل
اخلروج بالت�سوية ،حيث مت االتفاق

بني الطرفني يف ح�صول النادي
العا�صمي على امل�ستحقات
املالية التي يدين بها منذ �شهر
جوان املن�رصم �إىل غاية �سبتمرب،
والتي يتم دفعها �شهريا ابتداء من
�شهر نوفمرب اجلاري ،و�أعلنت
�إدارة ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة»
�أن الو�ضعية القانونية ال�صعبة

يتواجد بيت فريق �أوملبي
املدية على �صفيح �ساخن
بالنظر للو�ضعية ال�صعبة التي
مير بها خالل الفرتة الأخرية
والتي عرفت مقاطعة الالعبني
للتدريبات انطالق من ح�صة
اال�ستئناف ب�سبب املطالبة
بت�سوية امل�ستحقات املالية التي
الزالت الأمور فيما يتعلق بها
مرتاوحة مكانها ،ولهذا الغر�ض
نفّذ رفقاء الالعب حمزة ربيعي
تهديداتهم ورف�ضوا التدرب
ابتداء من الأ�سبوع احلايل وذلك
لأجل غري م�سمى ،حيث �شدد
الالعبون على عدم التدرب
�إىل حني ا�ستالم �أموالهم التي
يدينون بها للإدارة وهم الذين
مل يتلقوا �سنتيم منذ انطالق
املو�سم الكروي اجلاري ،ولهذا
الغر�ض ف�إن ت�شكيلة «لوام»
تهدد بتفعيل مقاطعة مقابلة
�شبيبة بجاية املقررة بعد غد
حل�ساب اجلولة  11من الرابطة
املحرتفة الثانية ،حيث �سيكون
الفريق على موعد مع التنقل �إىل
عا�صمة «احلماديني» من اجل
خو�ض املواجهة ،لكن تهديد
الالعبني بعدم التنقل �سوف
يدفع �إدارة الرئي�س حمفوظ
بوقلقال على اال�ستنجاد بت�شكيلة

الرديف من �أجل لعب املواجهة
وتفادي العقوبة بخ�صم  3نقاط
من الر�صيد واخل�سارة على
الب�ساط.
يف املقابل ،ي�ستعد �أن�صار
�أوملبي املدية �إىل اخلروج
ظهر اليوم يف م�سرية �سلمية،
حيث دعت جلنة الأن�صار جميع
حمبي النادي وع�شاق الفريق
�إىل اخلروج يف م�سرية �سليمة
من �أجل الوقوف �إىل جانبه
وم�ساندة الالعبني يف الو�ضعية
ال�صعبة التي ميرون بها والتي
بلغن مقاطعة التدريبات� ،أين
ينتظر �أن تنطلق م�سرية الأن�صار
انطالقا من ملعب �إمام �إليا�س
من �أجل التنقل منه نحو مقر
الوالية ،والهدف منهم �إ�سماع
�أ�صواتهم �إىل الوايل من �أجل
التدخل وم�ساعدة لفريق ماليا
عرب ت�رسيح م�ساعدة مالية
للإدارة تهدف �إىل الإ�رساع
يف �إنهاء الأزمة التي مير بها
الفريق والتي تهدده ب�رضب
الوترية القوية التي انطلق بها
هذا املو�سم وهو الذي ي�سجل
بداية موفقة من خالل احتالل
�صدارة الرتتيب على بعد ثالث
نقاط عن �أقرب املالحقني.
عي�شة ق.

لتي متر بها �رشكة «كيا» دفعت
مب�س�ؤويل الأخرية �إىل الإقدام على
ف�سخ العقد مع م�س�ؤويل النادي
العا�صمي يف ظل �أن ال�رشكة يتم
ت�سيريها عرب مت�رصف �إداري
معني من طرف اجلهة الق�ضائية
املخت�صة والذي ت�ستلزم موافقته
من �أجل ال�رشوع يف ت�سوية الأموال

التي يدين بها نادي االحتاد
لل�رشكة املعنية� ،أين �سوف ي�ستلم
الفريق �إىل جانب ذلك حافلة
ثالثة وذلك وفق البنود التي �ضمها
العقد الذي كان مت توقيعه يف
وقت �سابق ،وهو الأمر الذي مينح
جرعة �أوك�سجني للإدارة من �أجل
جزء من ال�صعوبات املالية التي
تعرت�ضها منذ انطالق املو�سم
اجلاري.
يف املقابل ،رف�ضت �رشكة «�إيفري»
جتديد العقد مع �إدارة الفريق يف
�إطار عقود الرعاية وال�سبون�سور
الذي كان يربط الطرفني خالل
الأعوام املن�رصمة ،حيث جاء
قرار عدم جتديد العقد بني
الطرفني من طرف م�س�ؤويل
«�إيفري».
عي�شة ق.

ّ
حل الدراج اجلزائري �إ�سالم
من�صوري يف املركز الرابع يف
�سباق املرحلة اخلام�سة للطبعة
 32من دورة بوركينافا�سو
للدراجات التي جرت �أول �أم�س
بني مدينة بو�س واويحي غويا
على م�سافة  135.5كم ،وقطع
الدراج اجلزائري -املنتمي
لنادي �سوفاك نتريا �إيفر -م�سافة
ال�سباق بفارق  13ثانية عن الفائز
بهذه املرحلة البلجيكي جريوان
كي�ستيلوت الذي حقق توقيتا قدره
�3سا 03د و 40ج �أمام البوركينابيني
ب�شريو نيكيما وعبدول عزيز
نيكيما ،ويف الرتتيب العام يبقى
اجلزائري حممد بوزيدي يف
املرتبة  15مت�أخرا بدقيقة
واحدة عن الرواندي موا�س
ميغي�شا �صاحب القمي�ص الأ�صفر
للمت�صدر بتوقيت �12سا 13د و15
ج �أمام االنغويل داريو انطونيو
�صاحب املركز الثاين بفارق 23
ثانية ,بينما عادت املرتبة الثالثة
للبوركينابي ب�شريو نيكاميا بفارق
40ثا.
من ناحية �أخرى فقد اجلزائري
بوزيدي القمي�ص الأ�صفر لأ�رسع
دراج ل�صالح البوركينابي ب�شريو
نيكاميا بر�صيد  78نقطة مرتاجعا
ايل ال�صف الثالث مبجموع 77
نقطة ،ويحتل ال�صف الثاين

البوركينابي ماتيا�س �سورغو
بر�صيد  77نقطة الفائز بالطبعة
املا�ضية ،وجرى البارحة �سباق
املرحلة ال�ساد�سة بني مدينة
واغادوغو و كودوغو على م�سافة
 118.3كم ،و�شارك يف الطبعة
 32لدورة فا�سو بالإ�ضافة اىل
اجلزائر مبدجموع 6دراجني 13
بلدا �أخرا .
يف �سياق منف�صل ،جتري
البطوالت العربية للدراجات
ل�سنة  2019يف الفرتة بني نهاية
�شهر نوفمرب وبداية دي�سمرب
املقبل مب�رص ،ح�سبما �أعلنت
عنه اول �أم�س االحتادية
اجلزائرية للدراجات ،و�أو�ضحت
الهيئة االحتادية يف بيان لها:
«�ستنطلق مناف�سة �سباقات على
الطريق من  28نوفمرب �إىل 6
دي�سمرب تكون متبوعة ب�سباقات
امل�ضمار ،دون حتديد التاريخ
الر�سمي» ،م�شرية ب�أنها قد تُربمج
تقريبا يف نف�س الفرتة ،وقد اختار
املنظمون موقعني الحت�ضان
البطوالت العربية للدراجات
الإ�سكندرية
مدينة
وهما
لل�سباقات على الطريق والثاين
بالقاهرة ل�سباقات امل�ضمار ،و
تعتزم اجلزائر امل�شاركة يف هذه
املناف�سة �إىل جانب املنتخبات
العربية.
ق.ر.
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ريا�ضة

بينما مت ا�ستبعاد حمرز من التناف�س يف فئة �أف�ضل العب

بلما�ضي يتناف�س على جائزة
غلوب �سوكر
يتناف�س الناخب الوطني جمال بلما�ضي على جائزة �أف�ضل مدرب يف جوائز «غلوب �سوكر»،
حيث مت اختياره �ضمن القائمة النهائية التي �ضمت خم�سة �أ�سماء للمدربني املعنيني بالتناف�س
على اجلائزة� ،إىل جانب كل من الأملاين يورغن كلوب ،الإيطايل ما�سيميليانو �أليغري ،الربتغايل
فرناندو �سانتو�س ومدرب �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي �إيريك تان هاغ ،حيث ينتظر �أن تكون
املناف�سة قوية �أمام بلما�ضي والذين �سوف يختار الأف�ضل منهم جمموع من اخلرباء الذين
ي�شكلون جلنة اجلائزة
عي�شة ق.
�أين �سوف يتم التعرف على خليفة
مدرب املنتخب الفرن�سي ديدييه
دي�شان الذي �أحرز اجلائزة يف
طبعتها ال�سابقة بعدما قاد ت�شكيلة
«الديوك» �إىل التتويج بلقب ك�أ�س
العامل يف ن�سختها الفارطة العام

 2018برو�سيا� ،أين تواجد بلما�ضي
�ضمن املر�شحني بعد امل�شوار
الرائع الذي قدمه مع النخبة
الوطنية والذي قادهم �إىل �إحراز
اللقب القاري بعد �أقل من عام
من الإ�رشاف على العار�ضة الفنية
الوطنية .يف املقابل ،ا�ستبعد
منظمو جائزة جلوب �سوكر ال�سنوية

الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض
حمرز عن قائمة الأ�سماء املعنية
بالتناف�س على �إحراز اللقب ،وهي
التي اختارت قائمة نهائية ت�ضم
�سبعة �أ�سماء مل يتواجد �ضمنها
الالعب املحرتف يف �صفوف نادي
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي رغم
تقدميه م�ستويات رائعة مع ناديه

ك�شف ات�صاالت بلما�ضي والعبي اخل�ضر لالطمئنان عليه

�شيتة� :س�أّعود �إىل التدريبات يف نوفمرب
و�شفيت نهائيا من الإ�صابة

�رضب العب نادي احتاد العا�صمة
موعدا للعودة �إىل املناف�سة ابتداء
من �شهر نوفمرب املقبل ،وذلك
بعد الإ�صابة التي �أبعدته طويال
عن امليادين ،حيث تع ّر�ض العام
املن�رصم �إىل متزق يف الرباط
ال�صليبي للركبة دفعه �إىل الغياب
عدة �أ�شهر عن املناف�سة الأمر
الذي جعله ي�ض ّيع امل�شاركة يف
ك�أ�س �إفريقيا للأمم مع املنتخب
الوطني والتي توج بلقبها ،و�أو�ضح
متو�سط ميدان النادي العا�صمي
�أنه اندمج ب�صورة طبيعية مع
زمالئه يف التدريبات اجلماعية

ويتدرب ب�صورة عادية ،لكنه يحتاج
�إىل بع�ض الوقت من اجل التواجد
يف جاهزية تامة ت�سمح له بالعودة
جمددا على اللعب بعدما عانى
يف وقت �سابق من �إ�صابة خطرية
تلقاها على مرتني ،حيث ي�ضاعف
العمل والتدريبات �سواء مع زمالئه
�أو قاعة تقوية الع�ضالت.
امتدح �شيتة يف ت�رصيحات �إعالمية
الناخب الوطني جمال بلما�ضي
الذي وقف معه يف حمنته التي
تعر�ض لها عند تلقيه الإ�صابة،
حيث ك�شف �أن بلما�ضي كان دائم
االت�صال به هاتفيا ويطمئن على

خالته ال�صحية ومراحل تطور
العالج الذي كان يخ�ضع له عقب
�إجراءه للعملية اجلراحية ،وهو
الذي كان ي�شجعه على العودة
بقوة ،مو�ضحا �أن العبي اخل�رض
كانوا يطمئنون عليه بدورهم ولقي
م�ساندة كبرية من طرفهم ،واردف
�أنه عمل يف وقت �سابق بجهد من
�أجل بلوغ هدف اللعب يف �صفوف
املنتخب الوطني وهو ما حققه يف
نهاية املطاف ،و�سوف يعيد نف�س
التحدي من اجل العودة من جديد
�إىل الت�شكيلة الوطنية جمددا.

عي�شة ق.

بوقرة :علينا �إظهار وجهنا احلقيقي �أمام ال�شارقة

قال اجلزائري جميد بوقرة مدرب
الفجرية الإماراتي �إن العبيه

مطالبون ب�إظهار وجههم احلقيقي،
عندما يلتقون ال�شارقة اليوم يف
�إطار اجلولة ال�ساد�سة من دوري
اخلليج العربي ،وتابع بوقرة خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي التقدميي للقاء:
«�سنلعب مباراة مهمة و�صعبة
�أمام فريق مت�صدر للرتتيب العام،
لذا يجب علينا الأداء بكل قوة
لتحقيق نتيجة �إيجابية» ،و�أ�ضاف:
«طوينا �صفحة خ�سارتنا الثقيلة
من العني يف اجلولة املا�ضية ،التي

مل يكن يتوقعها �أكرث املت�شائمني
خا�ص ًة بعد العر�ض الذي قدمناه
يف ال�شوط الأول» ،و�أردف« :كل
تركيزنا على اخلروج بنتيجة
�إيجابية ،ي�ستعيد بها الفجرية
بريقه �أمام ال�شارقة حامل اللقب،
وكذلك مل�صاحلة اجلماهري التي
تنتظر منا تقدمي عر�ض قوي،
فريقنا جاهز للمباراة بعدما
قمنا بت�صحيح �أخطاء املواجهة
املا�ضية».
ق.ر.

نغيز ي�صعد �أزمته مع احتاد طنجة

ح�رض نبيل نغيز مدرب احتاد
طنجة �إىل تدريبات الفريق
م�صحوبا مبح�رض ق�ضائي �أول
ام�س لت�أكيد �إبعاده عن التدريبات
واال�ستعداد لرفع احتجاجه �ضد
النادي ،للح�صول على م�ستحقاته
املالية ،وكان جمل�س �إدارة احتاد
طنجة قد �أقال نغيز اجلمعة

�أكد �أن مقابلة كوت ديفوار �صنعت الفارق يف درب التتويج باللقب

عبيد� :آمنا بت�سجيل حمرز املخالفة
وع�شنا يف «الكان» ذكريات ال متحى

عاد الالعب الدويل اجلزائري
مهدي عبيد �إىل �أف�ضل اللحظات
التي عا�شوها من م�شاركتهم
ال�صائفة املا�ضية يف ك�أ�س
�إفريقيا التي جرت يف م�رص ،حيث
�أكد �أنه الزال يحتفظ بذكريات
رائعة من «لكان» املا�ضية بالنظر
للأجواء اخليالية التي مروا بها
وقدرتهم على �إدخال الفرحة
العارمة �إىل قلوب اجلزائريني من
خالل قيادة منتخب بالدهم �إىل
�إحراز اللقب القاري بعد �أعوام
من التتويج بالك�أ�س الوحيدة،
وهو الأمر الذي يحدث دائما
ح�سب عبيد ،والذي �شدد يف
ت�رصيحات مع قناة «بني �سبورت»
الناطقة بالفرن�سية �أن اللحظات
التي عا�شوها يف الهدف الذي
�سجله قائدهم ريا�ض حمرز
يف الدور ن�صف النهائي �أمام
نيجرييا كانت ال تو�صف وهم
الذين كانوا مت�أكدين من دكة
البدالء ان املخالفة املبا�رشة
�سوف ت�سجل وتتحول �إىل هدف
الفوز والت�أهل �إىل مباراة النهائي،
وا�ستطرد �أن اجلميع رك�ض يف
كافة النواحي دون �إدراك منه
ملا يفعله بالنظر للفرحة الكبرية

التي كانت تغمرهم حلظة �إ�سكان
حمرز الكرة يف ال�شباك.
و�أو�ضح الالعب النا�شط يف
�صفوف نادي نانت الفرن�سي ان
اجلميع كان ي�ؤمن بقدرة اجلزائر
على تقدمي �شيئ ا�ستثنائي يف
العر�س الكروي القاري� ،أين
جنحوا يف تخطي كافة العقبات
التي اعرت�ضتهم منذ انطالق
ك�أ�س �إفريقيا خا�صة و�أنهم
واجهوا منتخبات قوية و�سبق
لها التتويج باللقب القاري،
حيث جنحوا يف ت�سيريها مقابلة
مبقابلة واالنت�صارات التي
�سجلوها كانت �صعبة وم�ستحقة
بالنظر للم�ستويات الرائعة التي
قدموها ،واعترب �أن مقابلة ربع
النهائي �أمام كوت ديفوار �صنعت

الفارق بالن�سبة لهم يف درب �إحراز
اللقب القاري بعدما واجهوا
مناف�سا قويا وعنيدا ،وعا�شوا يف
اللقاء حلظات ال تن�سى خا�صة
لقطات الدموع التي واكبت
الالعبني خالل �سل�سلة تنفيذ
ركالت الرتجيح.
و�أ�شاد متو�سط ميدان اخل�رض
باملدرب الوطني جمال بلما�ضي
والذي �أكد �أنه قريب جدا من
الالعبني ويعتربونه الأخ الأكرب
بالن�سبة لهم ،حيث �أو�ضح �أنه
ميلك �شخ�صية قوية ت�سمح
له بالتحكم يف الأو�ضاع داخل
�صفوف الت�شكيلة الوطنية وفر�ض
االن�ضباط ،مو�ضحا �أنهم يتدربون
بقوة حتت قيادته.

عي�شة ق.

موقع هو�سكورد اختاره ثاين �أف�ضل العب يف اللقاء

حمرز يقود املان �سيتي �إىل ربع نهائي
ك�أ�س الرابطة

ح�ضر �إىل التدريبات مرفوقا مبح�ضر ق�ضائي

املا�ضي ،بعد اخلروج من ك�أ�س
العر�ش على يد ح�سنية �أغادير،
واتفق جمل�س الإدارة مع نغيز
بعد �إقالته ،على عقد اجتماع
من �أجل ف�سخ عقده وح�صوله
على م�ستحقاته املالية ،غري �أن
االجتماع مل يعقد ،بعدما قدمت
الإدارة �أم�س االثنني ا�ستقالة

وهو الذي توج يف املو�سم الكروي
املن�رصم بثالثة �ألقاب حملية يف
�إجنلرتا و�أحرز لقب ك�أ�س �إفريقيا
للأمم ال�صائفة املن�رصمة يف م�رص
رفقة املنتخب الوطني ،حيث يطرح
اختيار �أع�ضاء اللجنة التي ت�سري
جائزة جلوب �سوكر للمعايري التي
تعتمد عليها يف الإعالن عن �أ�سماء

املر�شحني للجائزة الت�سا�ؤالت،
خا�صة و�أن حمرز يتواجد �ضمن
قائمة الالعبني املر�شحني
للتتويج بجائزة الكرة الذهبية
ملجلة فران�س فوتبول ،واختارت
اللجنة �سبعة العبني للتناف�س حول
اجلائزة يف ن�سختها  11والتي يقام
حفل الإعالن عن هوية املتوج

�شهر دي�سمرب املقبل يف مدينة
دبي الإماراتية ،ويتعلق الأمر بكل
من الأرجنتينيان ليونيل مي�سي
و�سريجيو �أغويرو ،الربتغاليان
كري�ستيانو رونالدو وبرناردو
�سيلفا ،الهولندي فرجيل فان ديك،
امل�رصي حممد �صالح ،ال�سنغايل
�سايدو ماين و�ألي�سون بيكر.

جماعية .يذكر �أن عبد الواحد
بن قا�سم املدرب امل�ساعد هو
من يقود تدريبات الفريق حاليا،
يف انتظار �إيجاد حل للم�شاكل
التي يعاين منها وخا�صة الفراغ
الإداري ،حيث �سيتم عقد جمعية
ا�ستثنائية الختيار رئي�س جديد.

ق.ر.

قاد الالعب اجلزائري ريا�ض حمرز
ناديه مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي
�إىل الت�أهل للدور ربع النهائي
ملناف�سة ك�أ�س الرابطة الإجنليزية
بعد الفوز الذي حققه على ح�ساب
�ساوثهامبتون بنتيجة ثالثة �أهداف
لواحد ،حيث متكن متو�سط ميدان
اخل�رض من تقدمي مباراة رائعة رغم
�أنه مل يرتك ب�صمة عرب ت�سجيل

هدف �أو منح متريرة حا�سمة ،لكن
�أدائه كان موفقا �إىل درجة كبرية
بالنظر للمردود الذي قدمه وتلقى
على �إثره الثناء من طرف التقارير
الإعالمية العاملية �إىل جانب منحه
تنقيطا عاليا من خالل منحه عالمة
 8.3من طرف املوقع العاملي
هو�سكورد املخت�ص يف الأرقام
والإح�صائيات للعبة كرة القدم،

والذي اعتربه جنم املقابلة بعد
النجم الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو
م�سجل الثنائية يف اللقاء ،خا�صة وان
الهدف الثالث للمقابلة والذي وقعه
الأخري بد�أت اللقطة من طرف قائد
الت�شكيلة الوطنية ،وهو الذي ا�ستعاد
تواجده يف الت�شكيلة الأ�سا�سية ولعب
الت�سعني دقيقة من املواجهة كاملة.

ع.ق.
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ريا�ضة دولية

البار�صا يعود �إىل ال�صدارة باكت�ساح بلد الوليد
حقق بر�شلونة انت�صارا
ً
عري�ضا بنتيجة � 1-5أمام بلد
الوليد م�ساء �أول �أم�س �ضمن
مناف�سات اجلولة  11من
الليغا على ملعب الكامب نو،
�سجل �أهداف بر�شلونة ليونيل
مي�سي «هدفني» يف الدقيقتني
 34و ،75ولينجليت وفيدال
و�سواريز يف الدقائق  2و29
و ،77بينما �سجل هدف بلد
الوليد �أوليفا�س يف الدقيقة
 ،15وبهذا االنت�صار ي�ستعيد
بر�شلونة �صدارة ترتيب الليغا
بر�صيد  22نقطة ،بينما جتمد
ر�صيد بلد الوليد عند 14
نقطة يف املركز التا�سع ،ك�رش
بر�شلونة عن �أنيابه ُمبك ًرا،
حيث انطلق مي�سي و�أر�سل
كرة عر�ضية يف منطقة

اجلزاء �شتتها الدفاع لت�صل
�أمام �أقدام لينجليت الذي
�سجل هدف التقدم للبلوغرانا
يف الدقيقة الثانية ،وجنح
ال�ضيوف يف التعادل �رسي ًعا،
يف الدقيقة  ،15حيث احت�سب
حكم املباراة ،ركلة حرة
لبلد الوليد �سددها الالعب
ميت�شيل ليت�صدى لها تري

�شتيغن ،وترتد �أمام �أوليفا�س
الذي �أ�سكنها داخل ال�شباك،
وا�ستعاد البار�صا التقدم يف
النتيجة مرة �أخرى يف الدقيقة
 ،29حيث �أر�سل مي�سي متريرة
يف منطقة جزاء بلد الوليد
و�صلت �أمام القدم اليمنى
لفيدال الذي �سدد على ي�سار
احلار�س ما�سيب و�سجل

الهدف الثاين للبار�س�ص،
ووا�صل مي�سي ت�ألقه بت�سجيل
الهدف الثالث لرب�شلونة ،من
ركلة حرة مبا�رشة من خارج
منطقة اجلزاء حيث �سدد
�أق�صى ي�سار احلار�س ما�سيب
يف الدقيقة .34
ومع بداية ال�شوط الثاين،
عاد مي�سي لت�سجيل الهدف
ال�شخ�صي الثاين له والرابع
لرب�شلونة يف الدقيقة 75
ب�صناعة من البديل �إيفان
راكيتيت�ش يف منطقة اجلزاء
و�سدد �أق�صى ي�سار احلار�س
ما�سيب ،وو�ضع لوي�س �سواريز
ب�صمته حيث �سجل الهدف
اخلام�س يف الدقيقة ،77
م�ستغال متريرة من املت�ألق
مي�سي.

الإنرت يعود ل�صدارة الكالت�شيو بفوز �شاق

انتزع �إنرت ميالن فو ًزا ب�شق الأنف�س من
�أنياب م�ست�ضيفه بري�شيا بهدفني مقابل
هدف ،خالل املباراة التي جمعتهما
على ملعب ماريو ريجامونتي �أول ام�س
مبناف�سات اجلولة العا�رشة من الدوري
الإيطايل� ،أحرز هديف �إنرت ميالن كل من
الوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو بالدقيقتني
 23و ،63فيما �سجل ميالن �سكرينيار
مدافع النرياتزوري هدف بري�شيا الوحيد
عن طريق اخلط�أ يف مرماه بالدقيقة ،76
وبهذا الفوز رفع الإنرت ر�صيده �إىل 25
نقطة يف �صدارة جدول ترتيب الكالت�شيو
بفارق نقطتني عن جوفنتو�س الذي واجه
جنوى �أم�س ،بينما جتمد ر�صيد بري�شيا
عند  7نقاط باملركز � ،18أوىل املحاوالت
يف املباراة جاءت عن طريق لوكاكو مهاجم

�إنرت ميالن الذي ا�ستغل عر�ضية من اجلهة
الي�رسى عن طريق باريال بالدقيقة الرابعة،
لي�سدد ر�أ�سية مرت بجوار القائم الأمين
للحار�س �ألفون�سو ،ويف الدقيقة  23وا�صل
الوتارو مارتينيز ت�ألقه و�أحرز الهدف الأول
للإنرت بعدما �سدد الكرة من م�سافة �أكرث
من  25م ً
رتا ،ارتطمت بقدم �أندريا كي�ستانا
العب بري�شيا وغالطت احلار�س املتقدم
عن مرماه لت�سكن ال�شباك.
مع بداية ال�شوط الثاين كاد بري�شيا �أن
يعدل النتيجة بعد ت�سديدة قوية من ماريو
بالوتيلي من خارج املنطقة ،جنح �سمري
هاندانوفيت�ش يف التعامل معها و�إبعادها
عن مرماه �إىل ركلة ركنية ،بري�شيا بد�أ
ال�شوط الثاين على عك�س  45دقيقة الأوىل،
حيث بادر بالهجمات من �أجل ت�سجيل

التعادل ويف الدقيقة  49اقرتب �أكرث من
تعديل النتيجة بعد ركلة ركنية و�صلت �إىل
�ألفريدو دوناروما مهاجم �أ�صحاب الأر�ض،
الذي �سدد الكرة من داخل منطقة ال�ست
ياردات ليت�صدى هاندانوفيت�ش برباعة ،ويف
الدقيقة  63عك�س جمريات اللقاء،متكن
لوكاكو من ت�سجيل الهدف الثاين ،بعدما
ح�صل على الكرة يف اجلانب الأي�رس وتوغل
و�سدد قذيفة قوية من خارج املنطقة
بقدمه الي�رسى لت�سكن الكرة �شباك بري�شيا،
ويف الدقيقة  ،76قل�ص بريي�شيا النتيجة عن
طريق هدف عك�سي �سجله ميالن �سكرينيار
مدافع الإنرت باخلط�أ يف مرماه ،بعد جمهود
فردي من دمييرتي بي�سويل ،الذي توغل
داخل املنطقة وراوغ لي�سدد الكرة وترتطم
بقدم �سكرينيار وتدخل لل�شباك.

فالفريدي :ال �أجد كلمات لو�صف مي�سي

�أعرب �إرن�ستو فالفريدي
املدير الفني لرب�شلونة عن
�سعادته باالنت�صار الذي
حققه بنتيجة  1-5على
بلد الوليد ،وقال فالفريدي
خالل ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية:
«مباراة هادئة ،كان يبدو يل
ذلك من اخلارج ،لكن علينا
�أن نعي�ش مع الالعبني داخل

امللعب ونحن بد�أنا املباراة
ب�شكل جيد للغاية ،وخالل
�أ�سبوع لدينا  3مباريات
وكان من املهم البدء ب�شكل
جيد» ،وعن �أداء مي�سي،
علق« :ماذا ميكن �أن �أقول،
نحن نعلم دائ ًما �أنه �سيظهر
مهما كانت املباراة ،فهو
يتدخل �أكرث وي�ساعدنا وهو
�أمر جيد جدًا بالن�سبة لنا،
فهو لديه املوهبة التي ال
تُقارن واحلقيقة �أنه يف كل
مرة يلم�س الكرة يحدث
�شيء خا�ص ،وال �أجد كلمات
للحديث عنه» ،و�أردف:
«حني ترى مي�سي ترى �أن
ً
ب�سيطا لكنه
ما يفعله يبدو
لي�س كذلك» ،وتابع« :ظلم

بع�ض الالعبني هذا هو
احلال دائ ًما ،فيوجد لدينا
فريق مكون من � 20إىل 22
العبًا ويتدربون ب�شكل جيد
ويقاتلون من �أجل اللعب،
وهناك العبون ي�ستحقون
امل�شاركة ،لكن لي�س كلهم
قادرون ونحن قادمون من
العديد من املباريات وكان
هناك تغيريات».
وعن ا�ستبدال �ألبا� ،أجاب:
«لقد �شعر ببع�ض الآالم
وطلب مني التغيري»،
وا�ستكمل« :فاتي �أعتقد �أنه
من اجليد �أن نراهن عليه
اليوم ك�أ�سا�سي ،واعتقدت
�أننا قادرون على تكرار
�سيناريو مباراة املو�سم

املا�ضي باللعب بثالثي
هجومي ،ولدينا مباريات
متتالية خالل �أ�سبوع ونلعب
على �أر�ضنا ،وكان من اجليد
وحول
�إجراء تغيريات،
موقف راكيتيت�ش ،ك�شف:
«لقد منحنا الكثري ونتمنى �أن
يوا�صل تقدمي الكثري ،ولدينا
العديد من الالعبني يف هذا
املركز وجنري التغيريات
و�أحيانا يُ�شارك و�أحيانا
�أخرى يُ�شارك فيدال ،و�ألينيا
ً
ب�سيطا
مل يلعب والأمر لي�س
لكن هذه هي كرة القدم،
ويجب �أن يبذل كل العب
�أق�صى ما لديه حني ي�شارك،
وراكيتيت�ش منحنا راحة البال
اليوم».

بايرن ميونخ ينجو من مفاج�آت ك�أ�س �أملانيا
ت�أهل بايرن ميونخ ب�صعوبة �إىل الدور ثمنا لنهائي ببطولة ك�أ�س �أملانيا عقب فوزه على
م�ضيفه بوخوم بنتيجة  ،1-2م�ساء �أول ام�س من امل�سابقة ،تقدم بوخوم يف الدقيقة  36عن
طريق �ألفون�سو ديفيز العب البايرن الذي �سجله باخلط�أ يف مرمى فريقه ،قبل �أن ي�سجل
�سريجي جنابري هدف التعادل يف الدقيقة  ،83ثم �أ�ضاف توما�س مولر الهدف الثاين يف
الدقيقة .89
وت�أهل �شتوتغارت �إىل الدور ذاته بعد فوزه على هامبورغ بنتيجة  1-2بعد الوقت الإ�ضايف،
تقدم �شتوتغارت يف الدقيقة الثانية عن طريق العبه نيكوال�س جونزالي�س من �رضبة جزاء،
قبل �أن يتعادل هامبورغ عن طريق �أرون هانت يف الدقيقة  16من �رضبة جزاء �أخرى ،وبعد
نهاية الوقت الأ�صلي من املباراة بالتعادل  1-1احتكم الفريقان �إىل �شوطني �إ�ضافيني ،حيث
�سجل الغديوي حمادي هدف الفوز ل�شتوتغارت يف الدقيقة .113
ويف مباراة �أخرى ،جنح �شالكه يف الت�أهل �إىل الدور ذاته ،بعد الفوز على �أرمينيا بيلفيلد
 ،2-3وفاز باير ليفركوزن على باديربورن بهدف دون رد من توقيع لوكا�س �أالريو ،واقتن�ص
كارل�رسوه بطاقة الت�أهل من �أر�ض دارم�شتات بالفوز عليه  0-1من توقيع فيليب هوفمان.

المبارد :االنتقادات تالحقني مهما كانت النتيجة
قال فرانك المبارد مدرب ت�شيل�سي �إنه كان من
املهم بالن�سبة له �إظهار الثقة يف الالعبني ال�شبان
عقب الهزمية � 0-4أمام مان�ش�سرت يونايتد يف اجلولة
االفتتاحية للدوري الإجنليزي املمتاز ،و�أ�رشك المبارد
�أمام يونايتد يف � 11أوت املهاجم تامي �أبراهام 22
عاما والعب الو�سط مي�سون ماونت  20عاما ،وتعر�ض
النتقادات ب�سبب �أ�سلوبه اخلططي وبع�ض اختيارات
الت�شكيلة من بع�ض الأ�سماء البارزة يف اللعبة مثل جوزيه مورينيو مدرب ت�شيل�سي ال�سابق،
وقال المبارد لل�صحفيني قبل �أن يعود للعب يف �أولد ترافورد يف ك�أ�س رابطة الأندية املحرتفة:
«�أنا �أمزح قليال لكن هنا الكثري من ال�ضجيج �سواء فزت �أو خ�رست �أو تعادلت بغ�ض النظر
عن اختياري لأي  11العبا» ،و�أ�ضاف« :لقد خططت هذا املو�سم ملتابعة ما ميكن �أن تفعله
هذه املجموعة من الالعبني ال�شبان ،بالن�سبة يل ف�إن التنازل عن ذلك بعد مباراة واحدة يف
�ضيافة مان�ش�سرت يونايتد ،كان �سيجعلني متقلبا ب�شدة يف تغيري قناعاتي».
وجنى المبارد ثمار �صربه �إذ ي�أتي �أبراهام الآن يف املركز الثاين يف قائمة هدايف الدوري
بر�صيد � 8أهداف يف  10مباريات ،و�سجل ماونت � 4أهداف و�صنع هدفا يف الدوري ،بينما
جنح ال�شاب فيكايو توموري  21عاما يف تكوين �رشاكة قوية يف قلب الدفاع مع كورت زوما
 25عاما الذي �أعري �إىل �إيفرتون يف املو�سم املا�ضي.

رقم تاريخي لكونتي مع �إنرت ميالن

حقق �إنرت ميالن فوزًا �صعبًا على نظريه بري�شيا بهدفني مقابل هدف ،يف املباراة التي جمعت
الفريقني مبلعب ماريو ريجامونتي حل�ساب مناف�سات اجلولة العا�رشة من الدوري الإيطايل،
وذكرت �شبكة «�سكاي �سبورت �إيطاليا»� ،أن �أنطونيو كونتي املدير الفني لإنرت ميالن �أ�صبح
�أول مدرب ينجح فريق الإنرت حتت قيادته يف ت�سجيل هدف على الأقل يف �أول  13مباراة
خا�ضها الفريق حتت قيادته يف خمتلف امل�سابقات ،وبهذا الفوز رفع الإنرت ر�صيده �إىل 24
نقطة يف �صدارة جدول ترتيب الكالت�شيو بفارق نقطتني عن جوفنتو�س الذي واجه �أم�س
جنوى ،بينما جتمد ر�صيد بري�شيا عند  7نقاط باملركز .18

 124مليو ًنا تكبل يد بر�شلونة باملريكاتو
لن يتمكن بر�شلونة من الت�رصف بحرية على م�ستوى التعاقد مع العبني جدد لدعم �صفوفه
يف املريكاتو ال�شتوي املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن بر�شلونة
�أبلغ �أع�ضاءه يف اجلمعية العمومية �أن النادي يحتاج هذا املو�سم �إىل بيع العبني بقيمة 124
مليون يورو ،وبالتايل لن يتم �رشاء �أي �صفقة يف جانفي املقبل ،و�أ�شارت �أن توفري هذا الرقم
�سيكون يف املتناول �إذا قرر بايرن ميونخ تفعيل بند ال�رشاء يف عقد الربازيلي فيليب كوتينيو
بقيمة  120مليون يورو ،ولكن موقف النادي البافاري ال يزال غري وا�ضح ،و�أو�ضحت �أنه ميكن
�إدراج قيمة بيع مالكوم �إىل زينيت بقيمة  40مليون يورو هذا املو�سم يف امليزانية ،مع الو�ضع
يف االعتبار �أن بر�شلونة مل ي�سدد بعد كل تكاليف �ضم الالعب الربازيلي من بوردو  42مليون
يورو.
وقالت ال�صحيفة �إن املبيعات يف ال�شتاء رمبا ترتكز على العبي الو�سط ،ب�سبب التخمة يف
هذا املركز وقد يتم اال�ستغناء عن �إيفان راكيتيت�ش �أو �أرتورو فيدال �أو كارلي�س �ألينيا ،وذكرت
«موندو ديبورتيفو» �أن الالعبني �سريحلون يف املريكاتو ال�شتوي ب�صيغة البيع النهائي� ،أو
الإعارة مع �إلزامية ال�رشاء يف ال�صيف املقبل ،ويحظى راكيتيت�ش باهتمام من مان�ش�سرت
يونايتد و�إنرت ميالن ،كما �أنه كان قريبًا يف ال�صيف املا�ضي من االنتقال �إىل جوفنتو�س
وباري�س �سان جريمان� ،أما فيدال ف�إنه يعد هد ًفا بارزًا للنرياتزوري بقيادة مدربه ال�سابق يف
جوفنتو�س �أنطونيو كونتي ،بينما يجذب �ألينيا �أنظار امل�س�ؤولني يف توتنهام.
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الروائي ال�صاعد �أحمد طالب بطمة جلريدة "الو�سط "

الكتابة فر�صتنا الوحيدة لنكت�شف �أننا جديرون باحلياة

�ضياء �أول مولود �أدبي للكاتب ال�صاعد �أحمد طالب بطمة ال�صادر عن دار فوا�صل للن�شر و الإعالم ،الرواية ﺗﺣﻛﻲ ﻗ�ﺻﺔ جناح �شاب جزائري مل ير�ض �أن ﺗﺑﻘﻰ �أحالمه
حبي�سة الواقع ليكون مثال يحتذي به ،يتقا�سم �ضياء البطولة ﻣﻊ �شخ�صيات �أخرى �أ�ضفت البعد الزمني واملكاين ﻟن�ص هذا ﻷ
ا�خري الذي �سيتنقل بالقارئ عرب مدن عاملية
عديدة يحف كل ذلك الت�شويق املحكم و�إ�شراك املتلقي ﻲﻓ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ احلبكة والت�سا�ؤﻻت ﻷ
وا�فكار املطروحة .وكان ليومية الو�سط حوار مع الكاتب �أحمد طالب بطمة �إذ
ا�دب وكان لبيئته ﻷ
حدثنا عن ولوجه لعامل ﻷ
ا��سرية دور فعاﻻ يف ذلك حيث حر�صت ﻋﻠﻰ التن�شئة ال�صاحلة واحلث ﻋﻠﻰ اكت�ساب املعارف العلمية واملطالعة م�شريا �إىل
ﻷ
ت�أثره بوالده الكاتب ا�ديب حممد بطمة.
حاورته :حمجوبة عبديل
ﻲﻓ البداية من هو �أحمد
طالب بطمة ؟
طبيب ،مدون وكاتب جزائري
ت�رشب حب القراءة من املكتبة
املنزلية لوالدي حوت ﺑﺎﻗﺔ
من �أجمل ورود الب�ساتني
ﻷ
ا�دبية والفكرية العاملية منها
والعربية وكتب العلم والدين
قر�أت فيها ،ثم ﻲﻓ ﻣﺟﺎﻲﻟ
الدرا�سي التح�صيلي وبعدها
�رصت �أنتقي قراءاتي بعناية
التم�ست بينها ميﻼ ﻸ
ل�دب
اجلزائري واملغاربي عموما.
بداية
حدثنا عن
ِ
َ
م�شوارك ﻲﻓ عامل الكتابة
ومن �شجعك ﻋﻠﻰ ذلك ؟
البيئة ﻷ
ا��رسية التي حر�صت
ﻋﻠﻰ التن�شئة ال�صاحلة واحلث
ﻋﻠﻰ اكت�ساب املعارف العلمية
واملطالعة �ساهمت بالدرجة
ﻷ
ا�وىل ﻋﻠﻰ ولوج عامل الكتابة
بحيث �أن التزود من معني
القراءة �سيكون نتاجه احلتمي
تقييد املعلومات كبداية للدربة
ا�ن�شاء والتعبري الكتابي .
ﻋﻠﻰ ﻹ
بعد التعود واملران كانت
حروف البدايات اجلادة حافزا
مل�شاركاتي ﻲﻓ املحافل العلمية
املدر�سية مبختلف ﻷ
ا�طوار.
ماهي طقو�سك ﻲﻓ
الكتابة ومن �أين حت�صل
ا�لهام ؟
ﻋﻠﻰ ﻹ
�أجدين �أ�شتغل ﻲﻓ الكتابة ﻣﺎ

�ﺻﻔﺎ ﻲﻟ املكان والهدوء ،
و�أحيانا تراودين اخلاطرة
وتغازلني املفردات ﻲﻓ
ال�سفريات .
ا�لهام ف�أ�ستمده من
�أما ﻹ
النا�س،
وواقع
الطبيعة
ق�ضاياهم وهمومهم ،ف�أ�ستنجد
بالقلم ﻋﻠﻧﺎ نعرب عن اجلمال
وننت�رص للفكرة.
هناك عراقيل يواجهها
الكتاب وخا�صة فيما
يتعلق بدور الن�شر ،هل
�أخذ �أحمد حقه من هذه
العراقيل ؟
العراقيل التي يواجهها الكتاب
ودور الن�رش ﻋﻠﻰ ال�سواء تتطلب
التفاهم والتفهم بني الطرفني
ﻲﻓ حدود ﻣﺎ يجلب املنفعة
ويكون ﻲﻓ �ﺻﺎﻟﺢ القارئ
واملكتبة الوطنية �أوﻻ وقبل كل
�ﺷﻲء.
داف َ
عك
هل كان احلزن ِ
ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ؟
ا�ن�سانية ﻻبد لها
اجلروح ﻹ
من تفا�ؤ ٍل يزاحمها ﻛﻲ يبدد
با�يجابية �سطوة ﻷ
ا�حزان.
ﻹ
ملاذا اخرتت الرواية
ا�نواع ﻷ
من بني ﻷ
ا�دبية
ﻷ
ا�خرى ؟
ا�مناط ﻷ
فر�ضه ت�سل�سل ﻷ
ا�دبية
التي ارتدتها ﺗﺑﺎﻋﺎ من �شعر
وخاطرة ومقال ﻓﺎﻟﻘ�ﺻﺔ
الق�صرية و�صوﻻ �إىل الن�ص
الروائي باعتباره �سيد اخلطاب

ﻷ
وا�كرث قبوﻻ ﻲﻓ
ال�رسدي
�أو�ساط القراء.

ﺗﻧﺗﻣﻲ الرواية �إىل الق�سم الذي
يندرج حتته تداخل ﻷ
ا��صناف
ﻵ
:الرتجمة الذاتية،
ا�تية
الواقعية اﻻجتماعية ،اخليال
العلمي واملغامرة .

رواية �ضياء جاءت ﻧﺗﺎﺟﺎ
لر�صيد معريف انتظر ﻋﻠﻰ
مهل القالب اجلدير باحتوائه،
فكانت جتربة بطل الرواية
«�ضياء «ت�ستحق ال�رسد املطول
الذي ي�سلط ال�ضوء ﻋﻠﻰ الفتى
اجلزائري الناجح ﻲﻓ جماله
والذي ي�شارك �أقرانه هموم
املرحلة العمرية ويت�شارك ﻣﻊ
�أبناء وطنه املا�ضي واحلا�رض
ﻵ
وا�مال ،يتقا�سم
والتطلعات
�ﺿياء البطولة ﻣﻊ �شخ�صيات
�أخرى �أ�ضفت البعد الزمني
واملكاين لن�ص هذا ﻷ
ا�خري
الذي �سيتنقل بالقارئ عرب
مدن عاملية عديدة يحف
كل ذلك الت�شويق املحكم
و�إ�رشاك املتلقي ﻲﻓ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻷ
وا�فكار
احلبكة والت�سا�ؤﻻت
املطروحة .

من هو قدوة �أحمد
�سواء ﻲﻓ حياته ال�شخ�صية
�أو ﻷ
ا�دبية ؟

«�ضياء «�أول مولود �أدبي
َ
لك حدثنا عنه �أكرث ؟

هل َج َ�سدَ ت �شخ�صية
�ضياء بع�ض من جتارب
�أحمد الواقعية ؟
رغم اجتهادي ﻲﻓ �إ�ضفاء
املو�ضوعية ﻋﻠﻰ الن�ص �إﻻ
�أنه قد ي�سع ﺟﺎﻧﺑﺎ معتربا من
ﻷ
ا�حكام الذاتية التي فر�ضت
نف�سها و�صورا من الواقع
املعا�ش.
ﻣﺎ هو النوع الذي ﺗﻧﺗﻣﻲ
�إليه روايتك ؟

ﻟﻧﺎ ﻲﻓ ر�سول الب�رشية �أ�سوة
ح�سنة ،وقدوة ﻲﻓ ﻋﻠﻣﺎء العامل
الإ�سالمي �أولئك الذين جمعوا
بني �ﺷﺗﻰ العلوم والفنون
وحتديدا من زاوجوا بني الطب
ﻷ
وا�دب .
ﻻ ب�أ�س �أن �أ�شري هنا �إىل ت�أثري
بوالدي الكاتب ﻷ
ا�ديب حممد
بطمة من ناحية ال�صنعة ﻷ
ا�دبية
ﻷ
وا��سلوب .
�أحمد خريج كلية
الطب ،هل كان لتخ�ص�صك
ﻋﻼﻗﺔ باهتمامك ﻷ
ا�دبي ؟
�إن كان ﻷ
ا�دب ﻲﻓ �أحد جوانبه
يعرب عن �أحا�سي�س النف�س
الب�رشية ﻓﻼ �أ�صدق من �أن
ينقل من �أفواه املر�ضى و�أروقة
امل�ست�شفيات.
َ
قراءتك للم�شهد الثقايف
ﻣﺎ هي
ﻲﻓ اجلزائر اليوم ؟
امل�شهد الثقايف ﻲﻓ اجلزائر
يعرف انتعا�شا كبريا ،تلتم�س
ذلك ﻲﻓ ارتقاء الذوق اجلمعوي
والفردي بانتقائه الدقيق
للم�ستهلكات الثقافية ،ﻷ
ا�عمال
اجلزائرية تعرف جناحات ﻲﻓ
املحافل الدولية �سواء ﻲﻓ ﻣﺎ

يخ�ص امل�ؤلفات ﻷ
ا�دبية �أو
ﻣﺎ يتج�سد عنها من �أعمال
م�رسحية و�أخرى �سمعية ب�رصية
...كذلك ﻧ�ﺳﺑﺔ املقروئية ﻲﻓ
ﻷ
ا�و�ساط ال�شبابية التي تعرف
تزايدا مطمئنا.
لو قلت َ
لك قدم ن�صيحة
ل�شباب ،ﺑﻣﺎ تن�صحهم ؟
ﻲﻓ ظل ﻣﺎ هو متاح لل�شباب
من ت�سهيﻼت كبرية ﻲﻓ �ﺷﺗﻰ
املجاﻻت عليهم اغتنام
الفر�صة واملبادرة بالعمل
اجلاد بعد التكوين املحكم
وا�حاطة النظرية بالت�صور
ﻹ
املراد اخلو�ض فيه.
ا�يجابية واملنفعة
و�أن تكون ﻹ
العامة هي الدافع لتجاوز

العراقيل والتحلي بال�صرب
ا�خفاق امل�ؤقت بغية
ﻋﻠﻰ ﻹ
بلوغ النجاح ،ﻛﻣﺎ يتوجب ﻋﻠﻰ
الفرد �أن يتعود ﻋﻠﻰ التن�سيق
ﻣﻊ املجموع ل�ضمان ﻧﺗﺎﺋﺞ
�أف�ضل بحيث تن�صهر اخلربات
ا�بداعي
وين�سجم العمل
ﻹ
ليطرح ﻲﻓ �أبهى ﺣﻠﺔ.
ﻣﺎ هي م�شاريع �أحمد
امل�ستقبلية ؟
�أمتنى �أن يرقى العمل �إىل
ذوق القارئ اجلزائري والقارئ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ العربية عموما و�أن يكون
فيه ﻣﺎ يلهم ﻵ
ا�خرين ويبعث
فيهم التفا�ؤل وروح امل�س�ؤولية.
بقدر ﻣﺎ تعترب جتربة الت�أليف
غمار جدير خو�ضه و�سرب

�أغواره بقدر ﻣﺎ يرتتب عليه
م�س�ؤولية كبرية يخولها لك
املتلقي ،ﻓﻣﺎ يكون من الكاتب
�إﻻ تقدير املهمة امللقاة ﻋﻠﻰ
عاتقه والعمل ﻋﻠﻰ حت�سني
ن�صو�صه و�صنع حمتوى مفيد
وراق ﻲﻓ �آن .
ﻛﻠﻣﺔ ختامية لقراء
وجلريدة «الو�سط»؟
�رشف ﻲﻟ �إتاحة هذه امل�ساحة
ﻋﻠﻰ جريدة «الو�سط» التي
متثل دعامة �إيجابية ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
وا�بداع وهمزة و�صل بني
ﻹ
القارئ واملقروء� ،أجمل التحية
لقرائها ﻣﻊ خال�ص عبارات
ال�شكر والتقدير.

ما�سة منغي�ست تن�شد �أغنية حرب ع�صرية

«ملك الظل» م�شهدية ت�أملية يف الذاكرة واحلرب والعنف
ها هي ما�سة منغي�ست تن�شد
�أغنية حرب ع�رصية ،هكذا عنونت
�صحيفة «نيويورك تاميز» على
�أحدث �إ�صدارات العام «ملك الظل»
بقلم الروائية الإثيوبية احلائزة على
جوائز وتقديرات النقاد وال�صحف
العاملية.
ويلفت يف بداية املقال �أن تطرح
الكاتبة ،وهي الروائية الزامبية
امل�شهورة ناموايل �سريبيل �أحجي ًة
ت�س�أل فيها« :كيف نن�شد �أغني ًة
بد �أن امل�س�ألة تبدو
للحرب؟ ال ّ
ب�سيط ًة بالن�سبة للذين ير�سلون
�أبناءهم للموت يف املعركة من
�أجل مفاهيم كامللكية واحلدود� ،إذ
يقولون لهم� :أن�شدوا احلرب ب�صوت
عري�ض من �أعماق قلوبكم وبكلمات
من �أمثال الوطنية وال�شجاعة
والوفاء.
�أما بالن�سبة الذين يرثون موتاهم،

كما يف مرثيات الأبطال ال�شهداء،
بد لل�صوت �أن يرتع�ش� ،أن يكون
فال ّ
م�شحوناً باحلزن وب�شيء من التقوى.
لكن ماذا عن املقيمني يف القرن
الواحد والع�رشين� ،أولئك الذين
يرغبون بالإحاطة بثقل املا�ضي
املكتظ باحلروب ،فيما يتخذون
مظهر البوق املحذر من امل�ستقبل؟

اجتياح �إيطايل
�إنها ما�سة منغي�ست تبث النب�ض
والأ�صالة يف جزئية من التاريخ
الإثيوبي ،وتركز هذه املرة على
االجتياح الإيطايل ملوطنها الأم يف
العام .1935
ويف حني �أن اخلادمة هريوت ،بطلة
الق�صة وم�سارها لأن ت�صبح جندي ًة
با�سلة مدافعة عن الوطن ،ي�شكالن
�صلة الو�صل الرابطة لأحداث
الرواية� ،إال �أن الكاتبة تنجح يف
الت�سلل خارج م�شهدية احلرب

والرتكيز على الأفراد ،مبدي ًة ر�أيها
يف كل من كارلو فو�سيللي الكولونيل
ال�سادي يف جي�ش مو�سوليني ،و�إيتورا
نافارا امل�صورة واجلندية الإيطالية
املكلفة توثيق فظائع احلرب،
وهايل �سيال�سي الإمرباطور الذي
يحمل ه ّم خراب البالد على يد
الإيطاليني.
تفتح منغي�ستي ال�ستار على �أحداث
«ملك الظل» مب�شهد �إثيوبيا قبيل
بدء احلرب العاملية الثانية ،واجتياح
�إيطاليا الفا�شية ،وعلى امر�أة ا�سمها
هريوت جتل�س على �أر�ضية حمطة
قطار يف العا�صمة الإثيوبية �أدي�س
بابا ،حتمل بني يديها �صندوقاً
حديدياً.
وقد �سافرت املر�أة �إىل هناك،
كما تخربنا الروائية «لتتخل�ص من
الرعب الذي يعاودها بال دعوة.
لقد جنحت يف التو�صل �إىل �أن ت�سلّم
الأ�شباح وتر�سلهم بعيداً» .وها هي

تنتظر مالكة ال�صور ،امل�صورة
الإيطالية التي مل ترها منذ عقود.
«لقد ا�ستغرق الو�صول �إىل حيث �أنا
طوي ً
ال» ،تقول منغي�ست ،م�ضيف ًة:
«�إن الأمر قد طال بها حوايل �أربعني
عاماً �أو حيا ًة �أخرى لتبد�أ بتذ ّكر
ال�شخ�ص الذي كانت عليه يوماً».
وحتتل �أهمية الذكرى ،ذكرى من
جا�ؤوا قبلنا والأ�شياء التي قد نن�سى،
جوهر «ملك الظل» .ويف حني �أن
الرواية تبد�أ وتنتهي يف حمطة
القطار عام  ،1974ف�إن غالبية
�أحداثها جتري يف ثالثينيات القرن،
حيث يتع ّرف القارئ �إىل هريوت،
الطفلة اليتيمة التي باتت تعي�ش
اليوم مع كيدان و�أ�سرت ،الثنائي الذي
كان يعرف والديها .و�إنها تعمل
كخادمة وتعي�ش يف غرفة «�أ�صغر
من ال�صندوق ،يف حفرة حماط ًة
بالطني والق�ش وال�سماد بال فتحة
تهوية».

خيال تاريخي
ومع �أن خلفية الرواية ت�ستند �إىل
اخليال التاريخي الدائرة �أحداثه
مبعظمها بني عامي  1935و،1936
�إال �أنها متنحنا ب�أ�سلوب منغي�ست
النرثي اجلميل �صور ًة عن الن�ساء
خلف نريان احلرب ،وروح هريوت
القتالية امل�ستلهمة من جدة الروائية
امل�ستعدة خلو�ض املعارك دفاعاً
عن بالدها ،وتخطي دور املمر�ضة
وم�سلية اجلنود.
وها هي ،حني يهرب الإمرباطور
هايل �سيال�سي �إىل املنفى وتتخبط
البالد يف متاهات الي�أ�س ،تطالعنا
مبخطط للحفاظ على معنويات
اجلي�ش ،فت�ساعد فالحاً ب�سيطاً
يحمل مالمح �شبه مع الإمرباطور
للتنكر ولعب الدور فيما تكون هي
حار�سته ،وتلهم بقية الن�ساء على
الت�سلح واملحاربة بوجه الإيطاليني.

لكن كيف كان لها �أن تتوقع �شكل
احلرب اخلا�صة بها التي �ستخو�ضها
ك�سجينة واحد من �أكرث �ضباط العدو
ل�ؤماً وق�سوةً� ،ضابط �أرغمها على
الوقوف �أمام عد�سة �إيتور ليوثق من
خاللها بط�شه و�ساديته؟ ويح�سب
ملنغ�ستي موهبتها امل�ؤثرة يف خلق
�شخ�صيات تت�شبث بالذاكرة.
فهريوت فتاة ال تن�سى ،فتاة �سهلة
التك ّيف لكنها لي�ست خارقة ،ه�شة
لكن م�صممة على �أال ترى نف�سها
ال�ضحية «�إنها هريوت ابنة فا�سيل
وغيتي ،احلار�س مرهوب اجلانب
مللك الظل».
على كرثة الأبطال ،ف�إن جنم الرواية
بل منازع هو �أ�سلوب منغي�ست يف
كتابة رواية �شجاعة ،مبثابة نداء
مذهل للعامل ليتذكر جميع الذين
خ�رسناهم يف دوامة عنف ال معنى
لها.
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الروائية الواعدة ميينة �صواحلي يف حوار ح�صري مع يومية «الو�سط»

غربة روح  ...هدية لكل ن�ساء العامل
خ�ص�صت الروائية الواعدة ميينة �صواحلي روايتها الأوىل «غربة روح «ال�صادرة حديثا عن دار وم�ضة للن�شر والتوزيع كهدية لكل الن�ساء ،فلقد
�سلطت ال�ضوء على معاناة املر�أة يف املجتمع الذي ال يرحم  ،ولقد ك�شفت ليومية «الو�سط « يف هذا احلوار احل�صري عن م�ضمون باكورة �أعمالها
التي �ستكون حا�ضرة يف �صالون اجلزائر الدويل للكتاب يف طبعته الـ  24بق�صر املعار�ض ال�صنوبر البحري بالعا�صمة �أين �ستلتقي بع�شاق احلرف
يف هذا املوعد ال�سنوي الذي يحتفي بالأدب عامة  ،وحتدثت ابنة مدينة الورود �أي�ضا عن خطواتها الأوىل مع عامل الكتابة التي ت�ؤمن بر�سالتها
النبيلة ،وتطرقت هذه الكاتبة املت�ألقة من خالل هذا اللقاء ال�شيق ملوا�ضيع �أخرى �سيكت�شفها القارئ على �صفحتنا الثقافية .
حاورها :حكيم مالك
كيف تعرفني
للقارئ؟

نف�سك

ميينة �صواحلي من مواليد 15ماي
� 1991أ�سكن بوالية البليدة ،حاملة
�شهادة ما�سرت يف ت�سيري واقت�صاد
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
و�أزاول مهنة التعليم يف االبتدائي
وكاتبة مبتدئة.
متى دخلت ميينة عامل
الكتابة؟
دخلت عامل الكتابة منذ ال�صغر،
فلطاملا عانقت �أناملها القلم
يف حمافل م�سريتي التعليمية،
�أما الن�رش الأدبي فقد بد�أته
بق�صة اجتماعية حتمل عنوان
«�إذا املغت�صبة تكلمت!» يف كتاب
ق�ص�صي جامع «�أطلق حريف �سيدي
القا�ضي» ال�صادر عن دار وم�ضة
للن�رش والتوزيع ،ومن ثم ق�صة
«فرق تعليم» يف كتاب ق�ص�صي لثلة
قا�صات جزائريات بعنوان «نزيف
القوارير» وال�صادر عن نف�س الدار
لتليهما رواية «غربة روح».
ملن تقرئني ؟
ميينة تقر�أ لكل حرف جميل
قدميا كان �أو جديدا ،قر�أت
للكثريين من �أهمهم الروائية
العاملية «ايليف �شافاق» والرائعة
«�أحالم م�ستغامني» والراقية
«بثينة العي�سى» واملبدع «�أمين

العتوم» مع حفظ الألقاب ،كما
قر�أت لعمالقة الأدب العربي
العاملي «طه ح�سني» «م�صطفى
�صادق الرافعي» و»جربان خليل
جربان».
بالكالم عن « غربة روح»
نود التعرف عليها �أكرث...؟
«غربة روح» هي حروف اجتماعية
تناثرت على الورق حتكي بع�ض
ما نعاي�شه يف هذا املجتمع
عامة وما تكابده املر�أة خا�صة
يف ظل �رصاع فكري ومد وجزر
بني مركبات املجتمع اجلزائري
خا�صة والعربي عامة.
ماذا ق�صدت من خالل
عنوان «غربة روح»؟
فعال «غربة روح» ر�سالة حتمل
يف طياتها كثريا من املعاين
وال�شيفرات ،ف�أنا ال اعتربها
حروفا �أدبية راقية نهم�س بها
للقراء وال �رصح روائي تزين بها
املكتبات ،هي بوح جميل حزين
كتبتها التقاء الأرواح وامل�شاعر،
فهي �إح�سا�س راودين ذات ليل
و�أ�رسيت به للورق ،عندما كتبتها
اجتاحتني �أمواج دموع وقلت هي
خملفات والدة �شيء جديد وما
كان املخا�ض يوما �سهال ،غري
�أنه عندنا قر�أها �شخ�صان بعدي
و�أ�رسوا يل بدمع مقلهما �أدركت
�أنها م�شاعر مبعرثة وبوح اجتماعي
جمع الأحا�سي�س والم�س جراح
املجتمع.

ﻤﻟﺎﺫﺍ ﻧﻜﺘﺐ؟
ﻧﻜﺘﺐ �ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻳﺨﻂ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ...نكتب �ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻳﻬﻤ�ﺲ ﺣﺮﺒﺍ ...ﻧﻜﺘﺐ �ﻷﻥ ﺍﺤﻟﺮﻑ
ﺑﺎﺤﻟﺮﻑ يرقى ﻭﺍﻟﺘﻘﺎء ﺍ�ﻷﺭﻭﺍﺡ ﻋﻠﻰ
الأوراق ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ للعلياء ...ﻧﻜﺘﺐ
ﻟﻴﻨﺎﻡ ﺍ�ﻷﻢﻟ ﻋﻠﻰ �ﺃﻭﺭﺍﻕ وي�صبح
ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﻭ�ﺳﺎ ﻭﻋﺮﺒﺍ« ...ﻏﺮﺑﺔ
ﺭﻭﺡ» ﻟﻴ�ﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻭﻓا ت�سكن
ﻭﺭﻗﺎ ﻭﻻ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓ�ﺼﻴﺤﺔ حتاكي
�ﺃﺩﺑﺎ ﺭﺍﻗﻴﺎ...ﻭﻟﻴ�ﺴﺖ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ
ﻟﻨﻘﺮ�ﺃﻫﺎ ﻭﻓﻘﻂ« ...غربة ﺭﻭﺡ»
ﻫﻲ �ﺇﺣ�ﺴﺎ�ﺱ ت�شكلت ﻏﻴﻮﻣﻪ يف
غياهب القلب ﺣﺮﻭﻓﺎ ﻭ�ﺃﻣﻄﺮﺕ
كلمات ﻋﺎﻧﻘﺖ ﻭﺭﻗﺎ ...ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻛﻨﺖ �ﺃﺧﻄﻬﺎ ﺩﻣﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻱ كثريا
ﻭﻗﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻬﻲ ا�ستنزاف
ﺭﻭﺡ لوالدة ﺭﻭﺡ وما كان املخا�ض
يوما �سهال ﻭﻤﺑﺎ �أنني ﻛﺎﺗﺒﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻜﺎء وارد...ﻭﻟﻜﻦ حني ﻋﻠﻤﺖ �أﻥ
�ﺃﻭﻝ من قر�آها نزلت من مقلهما
دررا تعانق الوجنتني عند ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ
�أدركت �أﻧﻬﺎ حروف ﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍ�ﻷﺭﻭﺍﺡ
ﻭﺑﻮﺡ جمتمع ﻭﻛ�ﺸﻒ ﻗ�ﺼ�ﺺ
ﺨﻣﺘﺒﺌﺔ...
؟

ملن �أهديت باكورة �أعمالك

هذه احلروف �أعتربها ر�سالة
الن�ساء....بوح
لكل
وهدية
اجتماعي فما وجدت �أح�سن منها
ممثلة عن �رشيحة الن�ساء يف هذا
الكون ف�أهديته لأمي.
من �صمم لك غالف «غربة
روح» ؟

م�صمم الغالف هو املبدع «�سمري
حمرز» فعال �أبدع يف خلق هذا
الثوب الراقي اجلميل حلرويف
�أهنئه على �إبداعه و�أ�شكره جزيل
ال�شكر.
كيف ت�صفني لنا تعاملك مع
دار وم�ضة للن�شر والتوزيع ؟
من هذا ال�رصح الإعالمي الراقي
�أتقدم لكافة طاقة دار وم�ضة
للن�رش والتوزيع بوافر ال�شكر على
كل ما قدمته يل ولبقية الكتاب
ال�شباب كما �أهنهم و�أبارك لهم
عملهم و�سهرهم والوقوف بهذه
الدار الفتية يف م�صاف دور
الن�رش الراقية من حيث امل�ضمون
واجلودة ،خا�صة الأ�ستاذة �سمرية
قنون لها �شكرا من �أعماق الروح
على جمهوداتها و�سهرها على
«غربة روح» و�أمتنى لهم التوفيق
وال�سداد.

هل لنا باقتبا�س من هذا
العمل؟

هل �أنت ب�صدد ت�أليف عمل
�أدبي جديد؟

طبعا يل كامل ال�رشف �أن �أ�رس
�إليكم ببع�ض نب�ضه:
«ﺍ�ﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻭ�ﺻﻠﺖ ﺭﻛﻌﺘﻲ
ﺍﻟﻔﺠﺮ� ،ﺻﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻢﻟ ﺗ�ﺼﻠﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ� ،ﺻﻠﺖ ﺑﺎ�ﺳﺘﺤ�ﻀﺎﺭ �ﺁﯾﺎﺕ
ﻗﺮ�ﺁﻧﻴﺔ ﺣﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟ�ﺼﻐﺮ،
ﻗﺮ�ﺃﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺤﺗﺔ ﻭﻛﻞ �ﺁﻣﺎﻝ ﺭﻭﺣﻬﺎ �ﺃﻥ
ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻪﻠﻟ ﺑﺎﺏ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻟﻬﺎ ،ﺗﻮﺑﺔ
ﻟﻴ�ﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻧﺐ ﺍﻗﺮﺘﻓﺘﻪ �ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘ�ﺼﯿﺮ ﻣﻨﻬﺎ �ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻟﺒ�ﺴﺘﻪ،
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻳ�ﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ
�ﺷﻲء ،ﻢﻟ ﺗﻌﺮﻑ �ﺃﺗ�ﺴﻤﻲ ﻣﺎ
ﻋﺎﻳ�ﺸﺘﻪ ﺫﻧﺐ ﺗ�ﺴﺘﻐﻔﺮ ﻋﻨﻪ �ﺃﻡ
ﻗﺪﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻟﻪ ﺗﺮ�ﺽ ﺑﻪ �ﺃﻡ
ﺩﺭ�ﺱ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺗ�ﺴﺘﺨﻠ�ﺺ ﻣﻨﻪ
العرب لتكمل امل�سري»

لطاملا �سميت الأدباء والروائيني
مبخازن حروف و�إبداع تنب�ض
كتبا وما �إن تفرغ اخلزينة تن�ضب
وت�صمت الأقالم ،على ما �أعتقد
الزال لدي كمية من الهم�س
و�سيكون يف عمل قادم �إن �شاء
اهلل.
ﻛﻠﻤﺔ �ﺃﺧﺮﻴﺓ
حوارنا ؟

نختم بها

�ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﺤﻟﻮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ
ﻭ�ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮ�ﺻﺔ ﻲﻟ ﻟﻠﺘﻮﺍ�ﺻﻞ
ﻣﻊ ﺤﻣﺒﻲ ﻭﻋ�ﺸﺎﻕ ﺍﺤﻟﺮﻑ،
ﻭﻣﺘﺤﻤ�ﺴﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻘﺎﺋﻬﻢ �إن �شاء
اهلل ﻤﺑﺤﻔﻞ ﺍﺤﻟﺮﻭﻑ �ﺳﻴﻼ 24
وحتديدا اجلناح املركزي m08
وجناح.Ahaggar c25 .

للدكتور ر�ضا عبد احلليم

درا�سة لآثار الأ�سرة الفرعونية� ، 12أهرامات الدولة الو�سطى
الأهرامات امل�رصية العالمة
الأبرز يف تاريخ احل�ضارة امل�رصية
القدمية ،فهي مق�صد كل عا�شق
للم�رصيات ،ومل تنت ِه عظمة
الأهرامات عند الدولة القدمية التي
�شهدت بناء �أهرامات اجليزة الثالثة
(خوفو ،خفرع ،ومنقرع) ،التي تُعد
�إحدى عجائب الدنيا ال�سبع ،بل
امتد هذا ال�شكل املعماري الفريد
�إىل ع�صور الدولة الو�سطى ،وهو
ما تتناوله الدرا�سة التي بني �أيدينا
وال�صادرة حديثاً ،حتت عنوان
«�أهرامات الدولة الو�سطى ..درا�سة
لأهرامات الأ�رسة الثانية ع�رشة»،
للدكتور ر�ضا عبد احلليم.
الدرا�سة التي تقع يف نحو 323
�صفحة تر�صد يف ف�صلها الأول
تطور املقربة امللكية يف عهد

الدولة الو�سطى ،وهو الف�صل الذي
بد�أه الكاتب مبقدمة ال بد منها؛
�رشح خاللها خلفية املقربة امللكية
منذ ن�ش�أتها الأوىل يف عهد الدولة
القدمية ،وحتى و�صلت يف هيكلها
املعماري �إىل �شكل الهرم ،لينهي
الف�صل الأول با�ستعرا�ض و�رشح
مواد البناء امل�ستخدمة يف بناء
�أهرامات الأ�رسة الثانية ع�رشة.
مواقع
يف الف�صل الثاين من الكتاب،
يجوب بنا الكاتب املواقع الأثرية
التي جرى بنا�ؤها يف الن�صف الأول
من الدولة الو�سطى ،ومن �أبرزها؛
املجموعة اجلنائزية للملك منتو
حتب الثاين ،املجموعة الهرمية

للملك �أمنمحات الأول ،املجموعة
امللكية للملكة �سنو�رست الأول،
للملك
الهرمية
املجموعة
�أمنمحات الثاين ،واملجموعة
الهرمية للمك �سنو�رست الثاين.
�أ َّما الف�صل الثالث والأخري ،فت�ضمن
�رشحاً م�ستفي�ضاً للمجموعات
الهرمية التي مت بنا�ؤها يف الن�صف
الثاين من ع�رص الدولة الو�سطى،
ومن �أهمها املجموعات اجلنائزية
للملوك؛ �سنو�رست الثالث،
�أمنمحات الثالث� ،أمنمحات
الرابع ،وامللكة �سوبك نفرو� ،إىل
جانب هذا ال�رشح الأثري ،قدم
الكاتب تو�ضيحاً تاريخياً خللفيات
الأحداث التي متت عملية البناء
يف �سياقها الزمني وال�سيا�سي
والع�سكري.

تو�ضيح
�أهم ما قدمه الكتاب هو التو�ضيح
العلمي الدقيق ل�شكل املجموعة
الهرمية ،مبا حتتويه من من�ش�آت،
والتي تتكون عادة من معبد
الوادي؛ حيث املحطة الأوىل لنقل
مواد البناء ،ثم الطريق ال�صاعد،
واملعابد اجلنائزية ومنطقة القرب
امللكي� ،إ�ضافة �إىل منطقة قبور
العائلة امللكية ،كل ذلك ي�أتي يف
�إطار الطقو�س اجلنائزية التي كان
يتبعها امل�رصيون القدماء يف دفن
ملوكهم.
يذكر �أن هذه الأ�رسة تكونت بدءاً
من امللك «�أمنمحات الأول» الذي
كان ي�شغل من�صب وزير �آخر ملوك
الأ�رسة احلادية ع�رشة ،ولقد

تكبدت هذه الأ�رسة (الثانية ع�رشة)
م�شاق ج�سيمة لفر�ض �سيطرتها
و�رشعيتها على املواليد للأ�رسة
ال�سابقة لها ،وا�ستطاعت �أن
حتقق جناحا على الرغم من بع�ض
الأزمات اخلطرية ،مثل تلك التي
�أ�سفرت عن اغتيال م�ؤ�س�سها وذلك
بف�ضل و�سائل الدعاية الفعالة التي
قام بن�رشها كتاب �أكفاء.
وقد ا�ستمرت هذه الأ�رسة مم�سكة
بزمام ال�سلطة �أكرث من مائتي
عام ،ومل تفقد ال�سيطرة �إال بعد
�أن �آل احلكم �إىل �إحدى امللكات
التي �أ�صبحت فرعون -وتدعى
«�سكميوفري�س» يف ظروف
غام�ضة .ولقد امتدت �سيا�ستها
ومالمح حكمها �إىل الأ�رسة التالية

لها.
وميكن تق�سيم تاريخ الأ�رسة الثانية
ع�رشة �إىل فرتتني :الأوىل ،تبد�أ من
ع�رص امللك «�أمنمحات الأول»
حتى امللك «�سنو�رست الثاين»،
وفيها حاول الفراعنة توفيق
�أو�ضاع املرياث الطيبي ،حيث
�أنهم تقلدوا مهمة ا�ستمرارية
الأ�رسة احلادية ع�رشة ،بالرغم
من �أنهم �أزاحوها من طريقهم
ومعها الأ�ساليب التقليدية للدولة
القدمية� .أما الفرتة الثانية،
فتمتد من بداية من حكم امللك
«�سنو�رست الثاين» الذي حدث يف
عهده تغري كبري يف �أجهزة الدولة،
حيث تكونت وظائف جديدة،
وطبقة جديدة و�ألقاب م�ستحدثة.
وكاالت
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يف افتتاحه لل�صالون ،ح�سان رابحي

�سيال ... 24فر�صة النتقال اجلزائر
�إىل مرحلة نوعية جديدة

مت �أم�س االفتتاح الر�سمي ملعر�ض اجلزائر الدويل للكتاب يف طبعته  24ل�سنة  2019بق�صر املعار�ض ال�صنوبر البحري باجلزائر العا�صمة من طرف الناطق الر�سمي
للحكومة و وزير االت�صال ووزير الثقافة بالنيابة ح�سان رابحي ،مرفوقا مبحافظ هذه التظاهرة حممد �إقرب و بوزير الثقافة ال�سنغايل و بوفد وزاري .
حكيم مالك
يف ذات ال�سياق �أكد ح�سان
رابحي �أنه من خالل �صالون
اجلزائر الدويل للكتاب نتعرف
على اجلزائر احلقيقية  ،جزائر
الإبداع والعلم واملعرفة ،
اجلزائر احلية وعلى غرار
ما هو حا�صل يف واقع �أمور
اجلزائر� ،أي كانت االفرتا�ضات
والت�أويالت والتف�سريات ملا قد
يتجلى اليوم من مظاهر متميزة
يف جمتمعنا فتلك هي اجلزائر
التي هي بف�ضل االعتماد على
العلم و�إتباع املنهاج ال�صحيح
وبف�ضل �إقرار احلوار �سيكون
ب�إمكاننا ا�ستغالل كل هذه
احلقائق وكل هذه الإمكانات
والفر�ص لأجل �أن ننتقل ببالدنا
�إىل مرحلة نوعية جديدة ،
ونحن على يقني �أنها �ستتحقق
عن قريب .
كما �أ�شاد وزيرالثقافة بالنيابة
ب�صالون اجلزائر الدويل للكتاب
معتربا �إياه من �أرقى املعار�ض
املوجودة على ال�صعيد

ساه

مة

م�

الإفريقي والعربي واملتو�سطي
ويعد �أي�ضا من�صة هامة للتعارف
وتبادل التجارب ون�رش املعرفة
والثقافة ولتعزيز دور ومكانة
الكتاب ودور الن�رش وهو كذلك
من�صة لتعزيز الن�شاط الفكري
واملعريف ولتوفري �رشوط
املطالعة والبحث للطالب
والباحثني وكذلك ال�ستك�شاف
املواهب الواعدة يف خمتلف
التخ�ص�صات العلمية والفكرية
.

وم�ؤ�س�سة تعنى بالكتاب و�إىل
جانب قرابة  992دار للن�رش
والإبداع والت�أليف وقد قمنا
مبعاينة عددا كبريا من العناوين
التي عر�ضت ليتم عر�ضها يف
هذا ال�صالون وعددها يكاد
يفوق � 180ألف  ،معتربا �أن
املعاهد ودور الن�رش وح�ضور
الكتاب يعك�س مدى �أهمية
هذا املعر�ض الذي هو حقيقة
موعد ثقايف وعلمي ح�رصي
جدير بالتنويه .

وقال الناطق الر�سمي للحكومة كما �أكد رابحي �أن وجوده مع
�أن �سيال  2019حتظى بوجود �أع�ضاء احلكومة داللة على
وزير الثقافة ال�سنغايل بحكم اهتمام الدولة اال�سرتاتيجي لكل
�أن ال�سنغال هي �ضيفة �رشف ما له �صلة بالثقافة واملعرفة
الطبعة  24ملعر�ض اجلزائر والفنون والآداب اعتبارا لركائز
الدويل للكتاب �إ�ضافة �إىل مقومات الأمة وتعزيزا لروح
عدد من دور الن�رش ال�سنغالية املواطنة واالنتماء �إىل هذا
املوجودة يف هذا ال�صالون �إىل الوطن وكذلك تر�سيخا لأوا�رص
جانب العديد من دور الن�رش التبادل الإن�ساين من خالل
من خمتلف دول العامل �إذا الكتاب الذي هو و�سيلة مثلى
�سجل يف هذا املعر�ض ح�ضور للتقارب فيما بني ال�شعوب و
�أكرث من  1050م�شاركا و 34احل�ضارات .
دولة وقرابة  42منظمة وهيئة ولقد طاف وزير االت�صال

مبختلف �أجنحة ال�صالون من
بينها اجلناح اخلا�ص بال�سينغال
حيث حث على التبادل الثقايف
بني البلدين وو�صل زيارته لكل
من جناح املجل�س الأعلى
للغة العربية ومن�شورات كيبيك
كندا ،الهيئة الوطنية حلماية

وترقية الطفولة ووزارة الثقافة
واملحافظة ال�سامية للأمازيغ ّية
والديوان الوطني حلقوق
امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
�أوندا وامل�ؤ�س�سة الوطنية
لالت�صال والن�رش والإ�شهار
�أناب وامل�ؤ�س�سة الوطنية للفنون

املطبعية ليناغ والدار امل�رصية
اللبنانية ودار اجلزائر تقر�أ
،وديوان املطبوعات اجلامعية
و�إحتاد النا�رشين التون�سيني
والدار املتو�سطية للن�رش ودار
الهدى ودار الق�صبة للن�رش وزار
جناح بريد اجلزائر.

"التنمر املدر�سي "  ..بني املعاناة و ال�صمت :

بقلم الدكتورة � :أمينة
عطا اهلل
�أخ�صائية يف علم النف�س
العيادي

يف �إحدى املرات يف توا�صلي مع
الأطفال تقدمت �إ َ
يل بنت  ،بعمر 9
�سنوات �س�ألتني  :هل �أنتي خمت�صة
نف�سية ؟ � ،أجبتها بابت�سامة نعم
تف�ضلي فقط راق يل �أنها على
الأقل تعرف معنى املخت�ص
النف�سي  ،ثم قالت يل  :لديَ زميلة
تكره املدر�سة و تكره الذهاب لها
 ،فقلت  :ملاذا �أال حتب الدرا�سة
؟  ،كانت تتكلم بخجل ف�أعدت لها
ال�س�ؤال لتوا�صل و تقول  :ال بل
حتب الدرا�سة لكن تكره املدر�سة
 ،فما احلل ؟
�رشحت لها �أن علي التكلم مع
�صديقتها �شخ�صيا لأعرف ما
ال�سبب  ،فال ميكنني �إعطائها
ن�صيحة دون ر�ؤيتها �سكتت قليال
ثم ردت علي � :أنا هي الفتاة .

كنتُ مدركة و �أنا �أكلمها �أنها
علي
�صاحبة امل�شكلة و لكن كان َ
تركها تتعلم كيف تتحمل م�س�ؤولية
م�شكالتها خا�صة �أنها �أبدت
�شجاعة يف التوا�صل معي رغم
خجلها  ،ف�س�ألتها  :و ملا تكرهني
املدر�سة ؟

باالحتكاك اجل�سدي كال�رضب
و الدفع و الركل � ،أو حتى بدون
ا�ستخدام الكلمات �أو التعر�ض
اجل�سدي مثل التك�شري بالوجه
�أو الإ�شارات غري الالئقة ،بق�صد
وتعمد عزله من املجموعة �أو
رف�ض اال�ستجابة لرغبته.

قالت  :هناك فتاة تدر�س معي
تغ�ضبني و متنع كل الزمالء من
اللعب معي �أو م�شاركتي �أي ن�شاط
و ت�سبني ب�ألفاظ جارحة و �أنا
�أكرهها .

نتيجة لكل هذه الت�رصفات
اجلارحة �سواء ماديا �أو معنويا
يتذبذب البناء النف�سي للطفل
و يخلق حول نف�سه غالفا من
العزلة و جمموعة من ال�سلوكات
ال�سلبية للهرب من هذا التنمر ،
فنجده يعاين نف�سيا و عالئق ًيا و
تنقطع معظم عالقاته ب�أ�صدقائه
 ،ال�شيء الذي ينعك�س على
حياته النف�سية و املدر�سية  ،و
هذا ما كان وا�ضحا يف كالم
البنت حيث بد�أت تكره الذهاب
للمدر�سة و ترف�ض التعامل مع
�صديقاتها بحكم انقطاعهم
عنها و ي�صبح الأمر �أكرث خطورة
ملا تغيب الأ�رسة كمحيط داعم
و ال تتفهم ما يعاين منه طفلها

�أدركت للأ�سف �أن هذه الفتاة هي
�ضحية ما ي�سمى ب  » :التنمر
املدر�سي «
التنمر املدر�سي هو � :أفعال
�سلبية متعمدة من جانب تلميذ
�أو �أكرث لإحلاق الأذى بتلميذ
�آخر ،تتم ب�صورة متكررة و
طوال الوقت ،و ميكن �أن تكون
هذه الأفعال ال�سلبية بالكلمات
مثل :التهديد ،التوبيخ ،الإغاظة
وال�شتائم ،كما ميكن �أن تكون

داخل املدر�سة  ،فغياب التوا�صل
بني الأهل و �أطفالهم مما يجعل
الأطفال يخفون ما يعانونه داخل
املدر�سة

و يعربون عنه من خالل �إدعاء
املر�ض و الع�صبية و البكاء
كو�سائل لرف�ض الذهاب للمدر�سة
.
هنا �أعزائي الأهل ت�صبحون �أول
حلقة داعمة لهذه امل�شكلة بعدم
توا�صلكم مع طفلكم  ،فيجب على
الأهل احلوار دوما مع �أطفالهم
من خالل حديث ب�سيط معهم ،
كيف ق�ضيت اليوم يف مدر�سية ؟
َ
هناك
من هم �أ�صدقائك املقربني
؟ ماذا فعلتم اليوم ؟ و غريها من
الأ�سئلة التي تو�ضح لكم موقف
ابنكم من حميطه املدر�سي
بعدها يكون عليكم �إ�رشاك
العن�رص الثاين املهم و هو
املدر�س الذي يدر�س ابنكم
من خالل �إطالعه بامل�شكلة و
ما يعانيه طفلكم داخل الق�سم

�أو خارجه و ترك املهمة له
ملحاولة خلق جو تعاوين بني
الأطفال يف الق�سم  ،من خالل
ن�شاطات لعب جماعية �أو م�سائل
مدر�سية تتطلب تعاون و هنا على
املدر�س التعامل بحزم و حمبة و
عدم الوقوف مع طرف �ضد �آخر
بل عليه ن�رش التعاون و مفاهيم
املحبة بني الأطفال مهما كانت
م�ستوياتهم �سواء االجتماعية �أو
التعليمية .

حاولت التكلم مع الفتاة التي بدت
يل مت�أثرة جدا مبا تعانيه من
�صديقتها باملدر�سة و توا�صلت
مع املر�شدة الرتبوية ملدر�ستهم
و �رشحت الأمر و تركتها و كلي
يقني ب�أن املر�شدة �ست�ساعدها .
و لكن �أعزائي الأهل يف حالة
تعر�ض ابنكم للتنمر املدر�سي
حاولوا الت�رصف كالأتي :
 حتاروا مع طفلكم و ا�رشحواله �أن املوقف هو ال�سلبي و لي�س

�صديقه حتى يتعلم �أن يرف�ض
ال�سلوك و ال يكره ال�شخ�ص .

 تقربوا من �أ�ستاذ طفلكم �أواملر�شد الرتبوي يف املدر�سة و
ا�رشحوا له الأمر لي�ساعد طفلكم
داخل الق�سم .
 قوموا بلفتة ب�سيطة من خاللدعوة بع�ض �أ�صدقاء طفلكم
يف مدر�سة و من بينهم الطفل
املتنمر حلفلة ب�سيطة بالبيت و
�أظهروا حبكم لكل الأطفال فهذا
ي�ساعد الأطفال يف اندماج  ،مثال
لو كانت بنت جربوا م�شاركتهم يف
عمل كيكة ب�سيطة معا .
 �أهم �أمر �أدركوا �أن الطفلاملتنمر الذي يزعج طفلكم
يعاين �أي�ضا م�شاكل معينة جعلته
ي�صب غ�ضبه على ابنكم فحاولوا
التوا�صل مع �أهله و قدروا �أنهم
جمرد �أطفال يجب �أن نربيهم
على املحبة و التعامل باحلوار و
لي�س بال�شجار .
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ما ال�ضرر الذي ت�سببه �شبكة  Wi-Fiجل�سم الإن�سان؟
مل يعد ممكنا ت�صور حياتنا اليوم
من دون الإنرتنت ،الو�سيلة الأ�سا�س
لالت�صال مع العامل واحل�صول على
املعلومات ،رغم �أننا معر�ضون يف
الوقت نف�سه با�ستمرار ملوجات
الراديو وت�أثريها ال�سلبي ،و�أثبت
العلماء �أن الإ�شعاع املنبعث من
�شبكات « »Wi-Fiعلى ج�سم
الإن�سان �ضئيل� ،إال �أنه يرتاكم
مع مرور الوقت ،ما قد ي�سبب
ا�ضطرابات خطرية يف وظائف
الأع�ضاء.
نعلم جميعا �أن �أجهزة توجيه الـ
(الراوتر)router-
Wi-Fi
حتيط بنا يف كل مكان ،يف البيت
ويف العمل وحتى يف �أماكن
الرتفيه� ،أي �أننا عمليا على متا�س
معها ب�صورة م�ستمرة ودائمة،
لذلك ف�إننا معر�ضون للمخاطر
التالية� ،إذا مل نقلل من الت�أثري
ال�سلبي ملوجات الراديو:

 عمل الدماغتتعر�ض �أوعية الدماغ للت�أثري
ال�سلبي لتلك املوجات ،لذلك

يجب على الريا�ضيني قبل غريهم
التعامل مع ذلك على حممل
اجلد ،لأن القيام ب�أي مترين بدين
يتطلب و�صول الكمية الالزمة من
الأك�سجني �إىل الدماغ .و ّ
ملا كانت
انبعاثات الـ  Wi-Fiمن الراوتر
قد تت�سبب يف ارتفاع ال�ضغط
داخل اجلمجمة ،فمن املمكن �أن
تكون للجلطات الدموية الدماغية
عواقب وخيمة.

 اجلهاز الع�صبيي�سبب اال�ستخدام امل�ستمر
للأجهزة التي تنبعث منها موجات
الراديو ،الالمباالة والنعا�س
و�ضعف �أداء اجل�سم ،لذلك ي�صعب
على النا�س الذين يتعر�ضون لهذا
الت�أثري ال�سلبي اال�ستمرار يف
القيام ب�أعمال بدنية ،وي�شمل ذلك
الريا�ضيني الذين يتطلب منهم
ن�شاطهم التحمل والعزمية.

 �صحة الرجال�أثبت العلماء �أن �أكرث من  %20من

اخلاليا احلية متوت حتت ت�أثري
�أجهزة توجيه الـ  ،WI-Fiعالوة
على انخفا�ض القدرة اجلن�سية،
لذلك ين�صح الأطباء بتقليل فرتة
املكوث يف دائرة ت�أثري هذه
الأجهزة قدر الإمكان.

من �ضعف املناعة .لذلك ين�صح
�أخ�صائيو �أمرا�ض الدم الن�ساء
احلوامل باالبتعاد عن هذه
الأجهزة قدر الإمكان .وقد تكون
حماية �أنف�سنا من هذه الأجهزة
بالكامل �رضبا من امل�ستحيل� ،إال
�أن ال�رضورة حتتّم علينا التفكري يف
احلماية منها.
وين�صح الأطباء بق�ضاء فرتة
طويلة يف الهواء الطلق ،وعدم
النوم يف الغرف التي تعمل فيها
هذه الأجهزة ،كما يجب �أال نن�سى
�أن �أجهزة الكمبيوتر والهاتف
واحلا�سب اللوحي ت�شكل خطورة
على �صحتنا ،لذلك يجب تقلي�ص
التعامل معهم قدر الإمكان.

�رضورية لنمو اجل�سم والوقاية من
الأمرا�ض .فعند تناول �شاي �أولونغ،
على �سبيل املثال ،وهو ال�شاي
ال�صيني الذي يتعر�ض لعملية �أك�سدة
خفيفة� ،أي �أنه يكت�سب خ�صائ�ص
معتدلة بني ال�شاي الأخ�رض ،الذي
ال يتعر�ض للأك�سدة ،وال�شاي
الأ�سود الذي يتعر�ض للأك�سدة
الكاملة ،فعند تناول هذا ال�شاي،
ينخف�ض م�ستوى االلتهابات ب�شكل
عام يف ج�سم الإن�سان ،كما ي�ساعد
هذا ال�شاي يف منع منو خاليا
ال�رسطان بفعالية و�رسعة ،وهو ما
�أ ّكدته نتائج التجارب التي �أجريت
يف خمترب جامعة �سانت لوي�س.
كذلك �أثبتت نتائج االختبارات قبل
ال�رسيرية فعالية ت�أثري م�ستخل�ص

هذا ال�شاي على عينات من �أورام
الثدي اخلبيثة ،ويعتقد �أخ�صائيو
الأورام ب�أن تناول �شاي �أولونغ
ب�صورة منتظمة ودورية ،يخ ّف�ض من
م�ستوى ال�سموم يف اجل�سم ب�صفة
عامة ،ويخف�ض كذلك من الت�أثري
ال�سلبي لطرق العالج امل�ستخدمة
يف عالج الأورام على حالة اجل�سم،
ويح�سن من حالة �أع�ضاء اجل�سم
ّ
الداخلية.
وت�شري الإح�صائيات ال�صينية �إىل �أن
تناول هذا ال�شاي يخ ّف�ض الإ�صابة
بالأمرا�ض ال�رسطانية بن�سبة .%40
لذلك ،ينوي الباحثون اال�ستمرار يف
عملهم وحتديد ت�أثريه على نظام
مناعة اجل�سم وكذلك اخل�صائ�ص
الأخرى لل�شاي.

مرور  30دقيقة على تدخني
الرنجيلة �أعطت جميع امل�ؤ�رشات
نتائج تدعو �إىل القلق :لقد زاد
معدل �رضبات القلب مبتو�سط
� 16رضبة يف الدقيقة .كما
�أ َّن م�ستوى النيكوتني و�أحادي
�أك�سيد الكربون ارتفع كذلك،
�إ�ضافة �إىل �أ َّن �ضغط
الدم ال�رشياين ارتفع
�أي�ضاً.
الآخر
الأمر
الذي �سبب القلق
هو �أ َّن ال�رشايني
مدخني
لدى
ال�شي�شة �أظهرت
ت�صلباً يف نهاية
جل�سة التدخني.
ولكن الت�صلب
ال�رشياين ما
هو �إال واحدًا
من الآثار

رضة للتدخني على
العديدة امل� ّ
القلب ،و َّ
مت حتديده ب�شكل وا�ضح
على �أنه عامل خطر على القلب
والأوعية الدموية كما ذكرت
�صحيفة الـ»ديلي ميل».
ت�شري هذه النتائج �إىل �أن تدخني
ال�شي�شة لي�س بدي ً
ال �صحياً �أكرث
من تدخني ال�سيجارة بل على
العك�س متاماً .ويحذر الباحثون
مدخني ال�شي�شة
موا�صلة
من
التدخني ملدة
دقيقة؛
30
ً
مييل
عمليا
مدخنو ال�شي�شة
�إىل ا�ستن�شاق التبغ
لعدة �ساعات .ويف عام
قدر اخلرباء من منظمة
ّ ،2015
ال�صحة العاملية �أ َّن جل�سة
ال�شي�شة الواحدة تعادل
تدخني � 20إىل � 30سيجارة.

 �صحة الأطفالميكن �أن ت�ؤثر تلك الإ�شعاعات
على ج�سم الطفل الذي يعد هدفا
�ضعيفا �أمامها ،كما ميكن �أن ي�ؤ ّدي
تعر�ض الأطفال لتلك الإ�شعاعات
�إىل الإ�صابة ب�رسطان الدم �أو
تطور الأمرا�ض ،كما ت�شمل تلك
امل�شكالت البالغني ،ممن يعانون

خ�صائ�ص فريدة لل�شاي

ك�شف باحثون �أمريكيون خ�صائ�ص
فريدة لل�شاي ،حيث �أن املواد التي
يحويها جتعله فريدا فعال يف قدرته
على �إبطاء ال�شيخوخة ووقف تطور
الأمرا�ض ال�رسطانية ،و�أجرى علماء
من جامعة �سانت لوي�س بالواليات

املتحدة الأمريكية ،جمموعة
من التجارب العملية لدرا�سة
�أوراق ال�شاي ،ون�رشت نتائج هذه
الدرا�سة يف جملة «Anticancer
 ،»Researchوات�ضح لهم �أن تلك
الأوراق حتتوي على عنا�رص دقيقة،

درا�سة

تناول الأرز واملعكرونة
قد يكون مميتا!
حذر بع�ض العلماء ،يف درا�سة �أجريت حديثا ،ون�رشت يف
« ،»Nature Microbiologyمن تناول الأرز واملعكرونة
�إذا كانت مطبوخة منذ ب�ضعة �أيام ومت تخزينها .وجاء يف
الدرا�سة �أن تلك الأطعمة ميكن �أن تت�سبب يف تكوين بكترييا
ت�ؤدي �إىل الت�سمم الغذائي ،وحتى �إىل املوت .وعادة ما
ين�صب اهتمام النا�س على اللحوم والدواجن والأ�سماك التي
ّ
تخزن يف الثالجة لب�ضعة �أيام ،ظنا منهم �أن البكترييا ال�ضارة
بالإن�سان ميكن �أن ت�صيب هذه الأطعمة ،بينما ال يهتم �أحد
بالأرز �أو املعكرونة.
وي�شك العلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم
«با�سيلو�س �سرييو�س» ( ،)Bacillus cereusميكن �أن
تتكاثر يف هذه الأطعمة (الأرز واملعكرونة) ،وفقا ملا ن�رشه
موقع « .»Siencealertوحذر �صاحب الدرا�سة ،الباحث
الأ�سرتايل من اجلامعة الأ�سرتالية الوطنية ،ماتور �أنوكريتي،
من خطورة تلك البكترييا ال�شائعة ،حيث �أنها «تعي�ش يف �أي
بيئة جتدها �صاحلة لبقائها مثل الرتبة واحليوانات واحل�رشات
والغبار والنباتات» ،وقد تعي�ش «با�ستخدام العنا�رص املغذية
من املنتجات الغذائية ،مبا يف ذلك الأرز ومنتجات الألبان
والتوابل والأطعمة اجلافة واخل�رضوات» .و�أما عن احلاالت
املميتة للإ�صابة بهذه البكترييا ،فقد مت الإبالغ عن حالة 5
�أطفال من عائلة واحدة عام � ،2005أ�صيبوا باملر�ض جراء
تناولهم ل�سلطة معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام ،فعانى جميع
�أفراد العائلة من ت�سمم غذائي بدرجات خمتلفة ،بل وتويف
االبن الأ�صغر .ويتابع �أنوكريتي قائال �إن «بكترييا (با�سيلو�س
�سرييو�س) ميكن �أن تنتقل عن طريق الغذاء ،لكن العدوى بها
مل تر�صد ب�سبب �أعرا�ضها اخلفيفة ب�شكل عام ،لكن حالة
م�ستع�صية كهذه ت�ؤكد على احتمال خطورة هذه البكترييا
ب�سبب ما �أحدثته من ف�شل بالكبد».

احلم�ضيات حتمي
من ال�سمنة

درا�سة علمية جديدة حول امل�ضا ّر «املخيفة» لـ تدخني ال�شي�شة

ح�سب درا�سة �أمريكية �صدرت
حديثاً ف�إن تدخني ال�شي�شة �أو
الرنجيلة م�رض كذلك جلهاز
القلب والأوعية الدموية مثل
تدخني ال�سيجارة.
بف�ضل مذاقها ورائحتها احلم�ضية
بطعم الفواكه �أو امللب�س ،يغري
تدخني ال�شي�شة عدداً متزايداً
من ال�شباب ال�ستهالكها حيث
ينظرون �إليها على �أنها بديل �أكرث
�أماناً من تدخني ال�سجائر .غري �أن
ا�ستهالك هذا املنتج من التبغ ذي
الرائحة العطرة يعترب �ضاراً ل�صحة
القلب متاماً مثل التبغ التقليدي.
وقد ح ّذر الباحثون يف كاليفورنيا
من جامعة لو�س �أجنلو�س من
�س ّمية �أنابيب املاء على القلب
ونظام الدورة الدموية .ويف
املجلة الأمريكية لأمرا�ض القلب
The American Journal
 of Cardiologyيجادل

العلماء بالقول �إن لل�شي�شة نف�س
الت�أثريات ال�ضا ّرة على القلب
والأوعية الدموية على املدى
الق�صري ،مث ً
ال تدخينها ملدة 30
دقيقة ،كتلك التي يحدثها تدخني
ال�سجائر الأمر الذي ي�شري �إىل �أن
املخاطر على املدى البعيد قد
تكون عالية للغاية.
لإجراء الدرا�سة اتخذ الباحثون
�إجراءات خمتلفة �إزاء  48من
مدخني ال�شي�شة ال�شباب قبل
وبعد جل�سة تدخني ملدة 30
دقيقة  .و َّ
مت تقييم امل�ؤ�رشات
املختلفة مثل معدل �رضبات
القلب وم�ستوى النيكوتني يف الدم
و�أحادي �أك�سيد الكربون قبل وبعد
اجلل�سة.
ت�صلب ال�شرايني بعد 30
دقيقة من تدخني ال�شي�شة
النتيجة يف نهاية التجربة :بعد

�أثبت علماء جامعة �سان باولو الربازيلية �أن تناول
احلم�ضيات يحمي من م�ضاعفات خطرة ناجتة عن
ال�سمنة ،لأنها حتتوي على مركبات فالفونويد التي
متنع تلف اخلاليا ب�سبب ال�سمنة .وخالل التجارب التي
�أجراها الباحثون ،مت تق�سيم الفئران املخربية �إىل
جمموعات ،الأوىل تناولت �أطعمة دهنية فقط ،والثانية
�أطعمة تقليدية� .أما الثالثة ف�أكلت �أطعمة دهنية مع
مواد حمتوية على مركبات احلم�ضيات :ه�سبرييدين
و�إريو�سرتين و�إيروديكتيول.
واكت�شف الباحثون �أنه يف ج�سم الفئران التي تغذت على
�أطعمة دهنية ،يزداد خطر تلف اخلاليا ب�سبب زيادة
تركيز حم�ض ثيوباربيتوريك يف الدم ،بالتزامن مع زيادة
الوزن .ومل يالحظ الباحثون هذا الأمر يف املجموعة
التي تغذت على �أطعمة تقليدية.
�أما يف املجموعة التي تناولت �أطعمة دهنية مع مركبات
احلم�ضيات ،فقد الحظ الباحثون انخفا�ضا ملمو�سا
يف تركيز حم�ض ثيوباربيتوريك كما وجد فريق البحث
�أن تناول مركبي �إريو�سرتين و�إيروديكتيول يبطئ عملية
تراكم الدهون يف اجل�سم.
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«ال حول وال قوة �إال باهلل» طم�أنينة امل�ؤمنني و�سلوة املحزونني

ال يكاد يَ�سلم �إن�سا ٌن من
واملخاوف
ال�شدائد
وا ُ
كدرات؛ فهذه احلياة
مل ِّ
الدنيا ال ت ِ
ُبقي على �أح ٍد وال
يدوم لها على حا ٍل �ش�أن.
ومن �أعظم ما يواجه به
الإن�سا ُن تقلبات احلياة
ويح�صل به الطم�أنينة� :أن
ِّ
يلج�أ �إىل خالقه ،و�أن يلوذ
به �سبحانه ،ف�إ َّن الأمور كلَّها
بيده ،و�إليه يُرجع الأمر كلّ ُه.
و�سبيل ال�شخ�ص �إىل ذلك� :أن
يكون ل�سانه رطباً بذكر اهلل،
و�أن يواطئ بذلك قلبه ،كما
دلَّنا ربنا �سبحانه يف قوله﴿ :
ين �آ َمنُوا َوت َْط َم ِئ ّ ُن ُقلُوبُ ُه ْم
الَّ ِذ َ
َ
اللِ �ألاَ ب ِِذ ْك ِر هَّ
ب ِِذ ْك ِر هَّ
اللِ ت َْط َم ِئ ّ ُن
وب ﴾ [الرعد.]28 :
ال ْ ُقل ُ ُ
امل�ؤمنني
و�صف
فهذا
ُ
ال�صادقني املقبلني على
الرب الكرمي ،فهم يذكرون
ِّ

اهلل ب�أل�سنتهم متيقنني عظمته
مت�أملني يف �آياته ،فت�ست�أن�س
نفو�سهم بتوحيد اهلل فتطمئن،
وتطيب �أنف�سهم وتركن
قلوبهم �إىل جنب اهلل ،وت�سكن
عند ذكره وتر�ضى به موىل
ون�صرياً.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
رحمه اهلل :مما هو كالإجماع
بني العلماء باهلل و�أمره� :أن
مالزمة ذكر اهلل دائماً هو
�أف�ضل ما �شغل العبد به نف�سه
يف اجلملة .انتهى.
و�إذا كان ذكر اهلل كلّ ُه ح�سناً
طيباً مباركاً ،فثمة �أدعية
و�أذكار لها مزيد ف�ضل ملا
جاء به دليلها من هذا التمييز،
ومن تلكم الأدعية والأذكار
العظيمة :ال َحو َل وال قُو َة �إال
باهلل.
«ال حول وال قوة �إال باهلل»

نيات ينبغي ا�ست�صحابها
قبل دخول رم�ضان

يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
يف احلديث القد�سي ( �إذا حتدث عبدي ب�أن
يعمل ح�سنة ف�أنا اكتبها له ح�سنة )
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :
 .1نية ختم القر�آن لعدة مرات مع التدبر .
 .2نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�سالفة
 .3.نية �أن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة
للخري والعمل ال�صالح و�إىل الأبد ب�إذن اهلل .
 .4نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من احل�سنات يف
هذا ال�شهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
 .5نية ت�صحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة
احل�سنة جلميع النا�س .
 .6نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س
م�ستغ ً
ال روحانية هذا ال�شهر .
 .7نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة
واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني

التقى رجل ب�أحد العارفني باهلل و �س�أله الن�صيحة
 ،فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل
 ،ثم ذكر اهلل  .فقلت  :هذه واحدة .فقال  :بل
خم�س .قلت  :كيف ؟! فقال  :الأوىل فتح  ،و
الثانية �رشح  ،و الثالثة طرح  ،و الرابعة امتحان
و جرح  ،و اخلام�سة ر�ضا و منح .
فقلت  :كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال  :الأوىل  :لوال �أن فتح لك الباب  ،ما�شممت
رائحة الذكر  ،وال لنف�سك طاب..
و الثانية  :لوال �أن �رشح �صدرك بالو�صال  ،مادام
لك الذكر فى دالل ..والثالثة  :لوال �أن طرح عنك
الأ�شغال  ،ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و
الرابعة  :لوال �أن جرحك و امتحنك بذكر زالتك
 ,لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ,
�صفِيت من �آفاتك..
و ملا َ
و اخلام�سة  :ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك
�أبواباً من اليقني فى ح�رضته ..فتعجبت !...
فقال يل  :التتعجب ف�إن مل حتظ باخلم�س ,
تبت من الذاكرين يف الرم�س...
ما ُك َ
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

ذك ٌر جميل ودعاء جليل ،قليل
املبنى عظيم املعنى ،فيه
التوحيد والإجالل والتوقري هلل
تعاىل ،وفيه التوكل واال�ستعانة
والتفوي�ض هلل �سبحانه
وبحمده ،هي كلمة من حتت
العر�ش ،وغر�س من غرا�س
اجلنة ،وباب من �أبوابها ،وكنز
من كنوزها.
وقد جاء يف ف�ضلها �أحاديث
�صحيحة عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم� ،أو�صى به
�أكرث من خم�س ٍة من �أ�صحابه
ر�ضوان اهلل عليهم يف �أحاديث
متفرقة ،و�أو�صى به عموم
�أمته .ومن ذلك :ما ثبت عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه قال� « :أال �أدلك على كلمة
هي كنز من كنوز اجلنة :ال
َحو َل وال قُو َة �إال باهلل « .رواه
البخاري وم�سلم.

التوبة واال�ستغفار يف القر�آن الكرمي
فقد حفل القر�آن الكرمي بذِ كر التوبة
واال�ستغفار يف �آيات عديدة ،و�سور
خمتلفة ،وبيان ف�ضل اهلل � -سبحانه  -يف
َقبول توبة التائبني ،ومغفرة ذنوب
امل�ستغفرين ،ومنذ بد�أ اخلليقة قد
�أخط�أ �أبو الب�رش جمي ًعا �آدم  -عليه
ال�سالم  -فع�صى �أمر ربه ،ب�إغوا ٍء
من ال�شيطان الرجيم ،ثم تاب و�أناب،
فاجتباه اهلل  -تعاىل  -وتاب عليه.
وهذا هو �ش�أن كل الب�رش ،يذنبون �ساعة
الغفلة والغواية ،ثم يجدون باب رحمة
مفتوحا لقبول توبتهم،
اهلل �أمامهم
ً

في�ستغفرون ويتوبون ،فيَقبل اهلل  -تعاىل
 منهم تلك التوب َة؛ ليكبت ال�شيطان،ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحم ٌة من اهلل  -تعاىل -
ت�شمل جمو َع التائبني ب�صدق و�إخال�ص،
ولوالها لف َق َد الإن�سان الأمل يف رحمة
اهلل ،وا�ستمر�أ الذنوب ،وظل �سائ ًرا
يف غ ِّيه وطغيانه ،حتى يوافيه الأجل
املحتوم ،وهو من رحمة اهلل حمروم،
أ�س من رحمة اهلل،
ويف ذلك قنوط وي� ٌ
ال ير�ضاهم اهلل ،ومن ثم كانت الآية
اجلامعة ،وهي قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ق ْل

ين �أَ�سرْ َفُوا َعلَى �أَنْف ُِ�س ِه ْم
ِي الَّذِ َ
يَا عِ بَاد َ
َ
َ
َ
هّ
هّ
لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ْن َر ْح َم ِة اللِ �إِ َّن الل يَ ْغ ِف ُر
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه ُه َو ال ْ َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم
ال ّ ُذن َ
﴾ [الزمر ،]53 :وكذلك �آيات التوبة
تهب منها ن�سمات
واال�ستغفار التي ّ ُ
رحمة اهلل بعباده املذنبني ،فاحت ًة باب
الأمل يف قبول التوبة ،وغفران الذنوب،
بل و�إبدال الذنوب ح�سنات للتائبني
َاب
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إ اَِّل َم ْن ت َ
�صالحِ ً ا َف�أُولَئ َ
ِك يُبَ ِّدلُ
َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً َ
َ
هَّ
هّ
ُ
َ
َ
الل ُ َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َح َ�سنَاتٍ َوكا َن الل غفُو ًرا
َرحِ ي ًما ﴾ [الفرقان.]70 :

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا
�سوى ( �إبريق ) فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا
�إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها
بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى
�إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه
من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب
من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر
ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا  ...فلما
�أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال
بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا
ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت :
�إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى
تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك
قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن ي�صاحبه ح�سن
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�صر طريقه وي�سري م�ستعينا
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن
ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد
حتى تلعق ال�صرب ف�إن �أ�صاب هدفه فاحلمد
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت

الأخرى فعلى املر�أ �أن يعمل ولي�س عليه
�إدراك النجاح وعليه �أن يقيم جتربته
ويح�صر موا�ضع اخلط�أ ليتجنبها وحتديد
الهدف ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا ق�صد
بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان �أعمال
�صاحبها .يقيني باهلل يقيني من الآثار
املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من
غرور ون�سبة الف�ضل �إىل غري اهلل عز وجل
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عن عمر يناهز � 89سنة

وفاة الفنانة القبائلية جميلة
توفيت الفنانة اجلزائرية
التي تغني الطابع القبائلي
جميلة م�ساء �أول �أم�س
باجلزائر عن عمر يناهز
� 89سنة بعد معاناة طويلة
مع املر�ض ح�سب م�صادر
مقربة .
وولدت �سيدة الأغنية
القبائلية جميلة وا�سمها
احلقيقي جوهر با�شان يف
ال 2مايو  1930بقرية ايت
بوهوين دائرة عزازقة ( تيزي
وزو) .وبد�أت م�سريتها الفنية
�سنة  1951كمن�شطة بالقناة
الثانية بالإذاعة اجلزائرية
وبعدها كمغنية.
ومنذ  1953عرفت املطربة
جميلة بكتابة ن�صو�ص
�أغانيها التي القت جناحا من
بينها « ابحري»« ،ايا ع�سا�س

و»ارنويا�س
اجلماعة»
امان اخايل» قبل التحاقها
باملجموعة ال�صوتية الن�سوية
« اورار نلخاالت» يف القناة
الثانية خا�صة مع �رشيفة.

وقد بد�أت م�سريتها يف
ال�سينما والتلفزة عام
 1962لي�ستدعيها بعد ذلك
حممد حلمي للم�شاركة يف
�سل�سلة تلفزيونية وحممد

خل�رض حمينة يف « رياح
االورا�س» وتوفيق فار�س يف
« اخلارجون عن القانون»
و�سيد علي مازيف يف «ليلى
واالخرين».

تكرمي يو�سف �شعبان و�صناع «املمر» يف الأوبرا امل�صرية
كرمت وزيرة الثقافة امل�رصية،
�إينا�س عبدالدامي� ،صناع فيلم
«املمر» ،م�ساء �أم�س الثالثاء،
داخل م�رسح الهناجر بدار الأوبرا
امل�رصية ،مبنا�سبة احتفال قطاع
�شئون الإنتاج الثقايف برئا�سة
املخرج خالد جالل مبرور 46
عاماً على انت�صارات حرب �أكتوبر
املجيدة .وح�رض االحتفالية كل
من �أحمد عز و�أحمد فلوك�س
وحممد فراج وحممد جمعة،

فيما غاب املخرج �رشيف عرفة
واملنتج ه�شام عبداخلالق ب�سبب
ظروف خا�صة ،كما حظي الفنان
يو�سف �شعبان بتكرمي عن دوره يف
م�سل�سل «ر�أفت الهجان» ،الذي
قدمه يف عام  .1994وكرمت
عبدالدامي �أع�ضاء جلنة حتكيم
م�سابقة «�أنا امل�رصي» للأغنية
الوطنية لل�شباب ،وهم املطرب
مدحت �صالح وامللحن عمرو
م�صطفى وال�شاعر تامر ح�سني.

حرائق كاليفورينا تلغي العر�ض الأول لـ «ذا تريميناتور»
ت�سببت حرائق كاليفورنيا يف
�إلغاء العر�ض االفتتاحي الأول
لفيلم �أرنولد �شوارزنيغر من
�سل�سلة �أفالمه ال�شهرية «ذا
تريميناتور :م�صري الظالم»،
الإثنني املا�ضي يف لو�س
�أجنلي�س.
وجاء يف بيان ل�رشكة الإنتاج
بارامونت ،على ل�سان متحدث
با�سمها «يف �ضوء ا�ستمرار
النريان يف املنطقة� ،ألغينا
�سجادة الغد احلمراء للعر�ض
االفتتاحي لفيلم «ذا تريميناتور:
م�صري الظالم» يف لو�س
�أجنلي�س ،و�سنعمل على التربع
بالطعام املخ�ص�ص مل�ؤ�س�سة
ال�صليب الأحمر الأمريكي،

التي تُعني مب�ساعدة و�إنقاذ
املت�رضرين من احلرائق».
و�أعلن حاكم والية كاليفورنيا

الطوارئ يف �أنحاء الوالية،
و�أ�صدرت �إدارة الإطفاء
املحلية� ،أوامر �إخالء �إجبارية

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

لآالف املباين التجارية
وال�سكنية املهددة باحلرائق،
من بينها بيت �شوارزنيغر.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ال�سينما املك�سيكية �ضيف
�شرف مهرجان القاهرة

�أعلن مهرجان القاهرة ال�سينمائي
عن اختيار ال�سينما املك�سيكية
لتكون �ضيف �رشف الدورة ،41
املقرر �إقامتها خالل الفرتة من
� 20إىل  29نوفمرب املقبل ،على
�أن ي�شمل برنامج التكرمي عر�ض
� 8أفالم ،وتكرميني� ،إ�ضافة
�إىل �إقامة عدد من الندوات
واملحا�رضات التي تُلقي ال�ضوء
على �صناعة ال�سينما املك�سيكية.
وقال رئي�س املهرجان حممد حفظي ،يف بيان� ،إن هناك ت�شابهاً كبرياً
بني ال�سينما املك�سيكية ونظريتها امل�رصية عرب الأزمنة ،حيث �أن
كليهما مرا بع�صور ذهبية خرج خاللها عدد من الكال�سيكيات التي
�أثرت ال�سينما املحلية والإقليمية و�أحيانا العاملية ،م�ضيفاً �أن هناك
�أي�ضاً فرتة ركود �سواء على امل�ستوى الفني �أو يف حجم االنتاج ولكن
ال�سينما املك�سيكية ا�ستطاعت بف�ضل جيل جديد من املخرجني �أن
تعود يف ال�صدارة مرة �أخرى .و�أ�ضاف البيان «ن�أمل الآن يف ع�رص
ذهبي جديد لل�سينما امل�رصية يقوده عدد من املخرجني و�صناع
ال�سينما امل�ستقلة برغم من التحديات ،علينا �أن ننظر �إىل جتربة
املك�سيك لرمبا ن�ستلهم منها الأفكار والطريق الذي ي�صل بنا �إىل
ما نبتغيه».
و�أو�ضح البيان �أن احتفاء مهرجان القاهرة ال�سينمائي بال�سينما
املك�سيكية ،يف الدورة  41ي�شمل تكرمي �شخ�صيتني بارزتني يف �صناعة
ال�سينما املك�سيكية ،هما؛ ال�سيناري�ست واملخرج املخ�رضم جويرمو
�أرياجا الذي تر�شح للأو�سكار ،كما حاز على جائزة �أف�ضل �سيناريو
من مهرجان كان ال�سينمائي ،واملخرج كارلو�س ريجادي�س �صاحب
الأ�سلوب ال�شعري التجريبي ،الفائز بجائزة جلنة التحكيم وجائزة
�أف�ضل خمرج يف مهرجان كان ال�سينمائي.
كما ي�شارك ال�سيناري�ست مي�شيل فرانكو احلائز على جائزة نظرة
ما ملرتني وجائزة �أف�ضل �سيناريو يف مهرجان كان ال�سينمائي ،يف
ع�ضوية جلنة حتكيم امل�سابقة الدولية ،ويحل �ضيفاً على املهرجان
مبنا�سبة تكرمي ال�سينما املك�سيكية �أي�ضا املخرج جابريل ريب�شتاين
احلائز على جائزة �أف�ضل عمل �أول يف مهرجان برلني ال�سينمائي عام
 2015وجنل املخرج املك�سيكي ال�شهري �أرتورو ريب�شتاين الذي قدم
الن�سخة املك�سيكية من «بداية ونهاية» لنجيب حمفوظ.
ي�شمل برنامج التكرمي �أي�ضا� ،إلقاء جويرمو �أرياجا ،الذي يعترب
�أحد �أهم الأ�سماء يف املوجة اجلديدة لل�سينما املك�سيكية بالأفالم
التي كتبها مثل «بابل» و» 21جرام» و»�آموري�س بريو�س» ،حما�رضة
مطولة مدتها � 3ساعات عن فن كتابة ال�سيناريو ،وكذلك يقام حوار
مفتوح مع كارلو�س ريجادي�س حول �أعماله ال�سينمائية ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة ال�ضيوف الأربعة يف مائدة م�ستديرة حول �صناعة ال�سينما
يف املك�سيك.
من جانبه قال ال�سفري املك�سيكي يف القاهرة ،ال�سيد خو�سيه
�أوكتابيو تريب� ،إن قرار ا�ست�ضافة «القاهرة ال�سينمائي» �أحد �أعرق
املهرجانات ال�سنيمائية باملنطقة ،لدولة املك�سيك لأول مرة خالل
الدورة  ،41يعد �رش ًفا كبرياً للمك�سيك و�صناعتها ال�سينمائية ،كما يعد
�أي�ضاً حافزاً هاماً الكت�شاف جماالت جديدة للتعاون بني املك�سيك
و�إفريقيا وال�رشق الأو�سط.
و�أ�شار ال�سفري املك�سيكي� ،إىل �أن مهرجان القاهرة ال�سينمائي يعد
نافذة لتعزيز جمال جديد من التعاون الثنائي بني م�رص واملك�سيك،
مع الأخذ بعني االعتبار املكانة الهائلة التي تتمتع بها م�رص فى جمال
ال�صناعة ال�سينمائية ،وكذلك تواجد العديد من اخلرباء ال�سينمائيني
يف القاهرة نوفمرب املقبل ،لهذا تعرب �سفارة املك�سيك عن امتنانها
ملهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل ،وتتمنى للجمهور امل�رصي وقتاً
ممتعاً يف م�شاهدة الأفالم املك�سيكية.
و�أو�ضح «تريب» �أن �صناعة ال�سينما املك�سيكية ت�شهد منذ مطلع هذا
القرن طفرة كبرية ،حيث اجتمع الإبداع واملوهبة والإنتاج للمخرجني
والكتاب واملمثلني وغريهم ممن يقودون ال�سينما املك�سيكية �إىل
ع�رص ذهبي جديد ،م�ؤكدا على �أن م�ؤ�رشات ال�صناعة ال�سنيمائية
تظهر الطريق نحو التقدم ،وقد �أنتجت املك�سيك  176فيلماً عام
 ،2017ويف  2018زاد العدد �إىل  186فيلماً ،حمطمة بذلك الأرقام
القيا�سية ،حيث منت �صناعة ال�سينما مبعدل �أربعة �أ�ضعاف معدل منو
االقت�صاد الكلي يف املك�سيك.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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لكز�س  2021 ISقادمة مبحرك
بي ام دبليو+ال�شكل املتوقع

كما يبدو ف�إن مزيداً من  M34iمناف�سة  ،ISمع الأخذ
منتجات تويوتا �ستح�صل على باالعتبار �أن  350 ISحالياً
�أجزاء بي ام دبليو ،حيث ذكرت قوتها  311ح�صان تُ�ستم ّ ُد عرب
املجلة اليابانية بي�ست كار يف  3.5لرت � 6سلندر � 6سلندر،
تقريرها ب�أن لكز�س  ISاجليل كما يذكر التقرير ب�أن ال�سيدان
القادم �ستح�صل على حمرك الريا�ضية الفاخرة �ستتاح �أي�ضاً
تريبو  3لرت � 6سلندر قوة  335مبحركات تريبو � 2أو  2.4لرت
ح�صان امل�ستخدم يف �سوبرا وكذلك هايربد  2.5لرت ،تقول
اجلديدة.
املجلة اليابانية �أن ن�سخة IS
هذا املحرك هو بي ام دبليو  Fالتي توقف �إنتاجها� ،ستعود
 B58امل�ستخدم �أي�ضاً يف  Z4مبحرك تريبو مزدوج � 6سلندر
�شقيقة تويوتا كوبيه وكذلك هو نف�سه امل�ستخدم يف LS

و�ضع خرباء من موقع
املتخ�ص�ص
""SpeedMe
قائمة
ال�سيارات
بتقييم
باملركبات التي تعد من بني
الأف�ضل يف رو�سيا خالل الأعوام
اخلم�سة الفائتة وحلت يف املرتبة
الأوىل �سيارة "Volkswagen
 ،"Poloوالتي و�صفها الكثريون
ب�أنها عملية ومتينة ،ف�ضال عن
موا�صفاتها اجليدة و�سعرها
املناف�س.
وجاءت ثانيا "Mitsubishi
عر�ضها  1.82مرت ،ارتفاعها  ،"ASXوالتي تعد من �أكرث

 500بقوة  416ح�صان.
تع ّ ُد لكز�س  ISهي ذراع تويوتا  1.42مرت ،قاعدة عجالتها
املناف�سة يف قطاع ال�سيدان  2.85مرت مع وزن 1,580
الريا�ضي الفاخر الذي كغم ،اجلدير بالذكر �أن لكز�س
يتكون من بي ام دبليو الفئة  ISلطاملا كانت �سيارة جيدة
الثالثة ،اودي  ،A4مر�سيد�س لكنها مل حت�صل على �شعبية
 ،C-Classكاديالك  ،ATSكافية �أمام الأملان ،لذا رمبا
الفا روميو جوليا ،انفينيتي ي�ساعدها حمرك بي ام دبليو
 ،Q50جيني�سي�س  G70واكيورا على تخطي هكذا عقبة ،على
.TLX
كل حال ف�إن تد�شينها يفرت�ض
�ست�أتي  ISب�أبعاد �أ�صغر من  ESيتم خالل  2020كموديل
حيث �سيكون طولها  4.7مرت.2021 ،

الك�شف عن معدالت ا�ستهالك وقود
كيا تيلورايد 2020

ك�شفت هيئة حماية البيئة
الأمريكية م�ؤخراً عن تقييمات
معدالت ا�ستهالك الوقود
الر�سمية اخلا�صة بطراز
كيا تيلورايد  2020ح�سب
الهيئة ،حققت تيلورايد 2020
معدالت ا�ستهالك جيدة تبلغ
 14لرت 100/كم داخل املدينة
و 11لرت 100/كم
على الطرق
ال�رسيعة ،ما

يعني �أن املتو�سط يبلغ 12.5
لرت100/كم عند القيادة بنظام
الدفع الأمامي ،ولكن عند
اختيار الدفع الرباعي ،تنخف�ض
الكفاءة قلي ً
ال لت�صبح معدالت
اال�ستهالك  15لرت100/
كم باملدن و 12لرت100/
كم بالطرق ال�رسيعة ،يف
حني

�سيارات ع�صرية �أثبتت جدارتها
يف طق�س رو�سيا القا�سي

ي�صبح املتو�سط  13.5لرت100/
كم .كما هو متوقع من كيا
تيلورايد اجلديدة ،ال تختلف
هذه املعدالت عن مناف�سيها
كثرياً ،حيث �أن �شيفروليه
ترافري�س � 2019أمامية الدفع
ت�ستهلك  16لرت 100/كم
داخل املدن و 10.5لرت100/
كم بالطرق

ال�رسيعة ليكون متو�سطها
 13.5لرت 100/كم.
يذكر �أن كيا تيلورايد 2020
حتمل حمرك � V6سعة 3.8
لرت ذو قوة  291ح�صان و355
نيوتن.مرت للعزم ،يف حني تبد�أ
�أ�سعارها بالواليات املتحدة
عند  ,31لفئة  LXالأقل التي
ت�أتي مع عجالت � 18إن�ش
ونظام م�ساعدة ركن� ،إ�ضافة
لوجود  8مقاعد وعجلة
قيادة مغطاة باجللود .هذا
وت�أتي كافة فئات تيلورايد
مع عدد من �أنظمة ال�سالمة
املتقدمة ب�شكل قيا�سي ،ما
يت�ضمن كل من م�ساعد تفادي
اال�صطدامات الأمامية مع
احلفاظ على احلارة ،مراقبة
البقعة العمياء واملرور
اخللفي لتفادي احلوادث،
مثبت �رسعة ذكي مع ايقاف
وت�شغيل ،مفتاح ذكي لت�شغيل
املحرك ب�ضغطة زر والتنبيه
عند ترك �أي راكب باملقاعد
اخللفية قبل غلق
ال�سيارة.

�سيارات الكرو�س �أوفر رواجا
يف رو�سيا ،ب�سبب �أدائها املمتاز
وخ�صو�صا يف ظروف الطق�س
البارد وعلى الطرق املك�سوة
بالثلوج ويف املرتبة الثالثة،
ظهرت ""Toyota Camry
املعروفة بقدرتها العالية على
العمل يف خمتلف الظروف
املناخية ،والراحة التي تقدمها
للركاب ،وتلتها "،"Kia Rio
وبعدها ""Nissan Qashqai
القادرة على اجتياز �أ�صعب
الطرقات.

كراي�سلر فاليانت ت�شالنجر 2020
ا�شتهرت �سبعينيات القرن املا�ضي
بالع�رص الذهبي لل�سيارات الع�ضلية،
حيث قدمت كراي�سلر �آنذاك ن�سختني
لت�شارجر كوبيه ،واحدة حتت عالمة
دودج الأمريكية ال�صميمة ،واالخرى
من �إنتاج فرع العمليات الأ�سرتالية
لكراي�سلر حتت اال�سم التجاري
فاليانت ،وقد متيزت الن�سخة
الأ�سرتالية بت�صميمها وحمركاتها
ونظام تعليقها املختلف عن �شقيقتها
الأمريكية .من �أهم املحركات التي
متيزت بها ن�سخة فاليانت ت�شارجر
يف ال�سبعينيات هي حمركات �ست
�سلندرات بقوة ترتواح بني  140و320
ح�صان ،وحمركات ثمان �سلندرات
بقوة ت�صل �إىل  275ح�صان ..ولكن كل
هذا يف املا�ضي ،حيث توقفت معظم
ال�رشكات مثل هولدن وفورد وتويوتا

عن �صنع ال�سيارات يف �أ�سرتاليا ب�سبب
م�شاكل خا�صة بال�صناعة هناك.
مع ذلك ،هل بالإمكان ر�ؤية فاليانت
ت�شارجر الأ�سرتالية جمددا يوما
ما؟ ..رمبا يف عام  2020ح�سب �آخر
الإ�شاعات ،وقد قام بع�ض الفنانني
بر�سم �صور تخيلية لل�سيارة ،والتي جتمع
بني الت�صميم امل�ستقبلي والكال�سيكي
يف مزيج خا�ص غري تقليدي ،مع
�رشائط �سوداء ر�أ�سية على الرفرف
الأمامي ،والتي مثلت �أي�ضا جزءا من
فتحات تهوية غطاء املحرك .ال�صور
االفرتا�ضية ت�ضع تركيزا خا�صة على
العر�ض ،مع ا�ستخدام ق�ضبان �أفقية
ل�شبكة التهوية الأمامية وم�صابيح
 ،LEDويف اخللفية نرى النافذة
اخللفية املنحنية ب�شكل �أنيق وغطاء
�صندوق الأمتعة امل�سطح.

مازدا

امل�ستقبل بيد حمركات االحرتاق
الداخلية ال الكهربائية؟
تُعد املحركات الكهربائية �أقلل
�رضراً للغاية بالبيئة من تلك
املعتمدة على االحرتاق الداخلي،
ولكن هذا يعتمد على طرق
توليد الكهرباء التي تعمل بها يف
املقام الأول ،وهو ما يختلف من
بلد لآخر ،ما يجعل مازدا تقرر
�أن حمركات االحرتاق الداخلي
�ستكون �أف�ضل يف تقليل ن�سبة
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
مقارنة بتلك الكهربائية ،وذلك
كما �أعلنت بحديث �صحفي �أخري.
خالل لقاء حديث مع جملة
 CarAdviceالعاملية �ضمن
فعاليات معر�ض لو�س �أجنلو�س
املا�ضي ،قال ايت�شريو هريو�سيه،
املدير التنفيذي لق�سم تطوير
املحركات يف مازدا� ،أن ال�صانعة
اليابانية �سوف ت�ستمر يف توجهها
للرتكيز على حمركات البنزين

واالحرتاق الداخلي ب�شكل رئي�سي،
وذلك نظراً الختالف طرق توليد
الكهرباء حول العامل ،حيث �ستكون
املحركات الكهربائية خيار �أف�ضل
فقط بالدول التي تقوم على توليد
الكهرباء عرب م�صادر نظيفة،
ولكن نظراً لكون العدد الأكرب
من الدول مازال يعتمد طرق غري
نظيفة متاماً بتوليد الكهرباء،
ولهذا �ستكون حمركات االحرتاق
الداخلي املطورة خيار �أف�ضل لها.
كما �أ�ضاف هريو�سيه �أن حمركات
البنزين احلديثة ميكن تطويرها
�أكرث كي تزداد كفائتها بن�سبة %30
عما هي عليه الآن ،كما �سيتم
التوجه الحقاً لتطوير حمركات
الديزل ب�شكل مماثل �أي�ضاً ،حيث
�أن هذه املحركات تنتج انبعاثات
�أقل من تلك العاملة بالبنزين يف
�سيارات  SUVال�ضخمة.
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�أبل تطلق خوذة  Lumosيف متجرها الإلكرتوين

رو�سيا حتقق يف ن�شاط
«في�سبوك» و»تويرت»
على �أرا�ضيها

بد�أت هيئة الرقابة وحماية حقوق
امل�ستهلك يف رو�سيا حتقيقات تتعلق
ب�أعمال �رشكتي «في�سبوك» و»تويرت»
على �أرا�ضي االحتاد الرو�سي ور�أت
الهيئة �أن «ال�رشكتني مل متتثال للقوانني
الرو�سية وتقدما �أجوبة كافية لها فيما يتعلق
بعملهما يف البالد ،والتزامهما بقواعد حماية
البيانات»و�أو�ضح بيان �صادر عن الهيئة م�ؤخرا
�أن «في�سبوك وتويرت �أر�سلتا ،يف  18يناير اجلاري،
�أجوبة لهيئة الرقابة وحقوق امل�ستهلك يف
رو�سيا تتعلق ب�أ�سئلتها حول االلتزام باملعايري
املحلية ،لكن هذه الأجوبة كانت �شكلية ،ومل

�أعلنت �رشكة �أبل تو�سيع
باقة املنتجات ،يف
متجرها الإلكرتوين بعر�ض
خوذة الدراجة الهوائية
 ،Lumosوالتي ميكن
التحكم يف �إ�ضاءة LED
املدجمة بها ،عن طريق
�إمياءة اليد بوا�سطة ال�ساعة
الذكية �أبل ووت�ش .وتعمل
�إ�ضاءة  LEDاملدجمة
يف خوذة  Lumosعلى
جعل قائد الدراجة
الهوائية مرئيا ب�صورة
مل�ستخدمي
وا�ضحة
الطريق الآخرين يف
الظالم ،وبالإ�ضافة �إىل

ذلك تعمل �أ�ضواء LED
ك�إ�شارات لتغيري االجتاه،
وتت�ضمن اخلوذة من الأمام
 10ملبات  LEDباللون
الأبي�ض ،ويف اجلزء اخللفي
منها يوجد  16ملبة LED
باللون الأحمر ،بالإ�ضافة
�إىل جمموعتني باللون
الأ�صفر ،ت�شتمل كل منهما
على  11ملبة  ،LEDويتم
ا�ستعمالها ك�إ�شارات تغيري
االجتاه.
ويتم ت�شغيل وظيفة الومي�ض
ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق
املفتاح املوجود مبقود
الدراجة الهوائية واملت�صل

باخلوذة عن طريق تقنية
البلوتوث ،ومن خالل
حتديث الربجميات ميكن
ا�ستعمال اخلوذة عن
طريق ال�ساعة الذكية �أبل
ووت�ش ،حيث ميكن ت�شغيل
�إ�شارات تغيري االجتاه
بوا�سطة �إمياءات اليد،
فعند الرغبة يف االنعطاف
ي�سارا ،يتوجب على قائد
الدراجة الهوائية فرد يده
جهة الي�سار ،وعند الرغبة
يف االنعطاف ميينا ينبغي
رفع اليد فوق ارتفاع
الر�أ�س قلي ً
ال ،كما يتم
ت�شغيل وظيفة الومي�ض

كوالكوم تخطط لال�ستثمار
يف تقنيات الذكاء اال�صطناعي
�أعربت كوالكوم فنت�رشز وهي الذراع اال�ستثماري ل�رشكة �أ�شباه
املو�صالت كوالكوم عن خطة لال�ستثمار ودعم �رشكات نا�شئة
يف جمال الذكاء اال�صطناعي املح�سو�س �أي الذي ميكن دجمه
يف الأجهزة والهواتف املختلفة مبلغ مليون ،حيث عرب مدير
ا�ستثمار كوالكوم الربت واجن عن ال�سعي احلايل لل�رشكة بكون
الذكاء اال�صطناعي هو امل�ستقبل.
وتتمثل فكرة اال�ستثمار يف الذكاء ال�صناعي ح�سب ر�ؤية واجن
يف الأجهزة نف�سها بعيداً عن تقنيات الذكاء ال�صناعي املبنية
على اخلدمات ال�سحابية ،وو�ضح فكرته بكون عمليات الذكاء
اال�صطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على احلو�سبة
ال�سحابية و�أ�ضاف �أنه حني التحدث مع امل�ساعد ال�صوتي
�أليك�سا ف�إن �أياً من العمليات تتم على اجلهاز نف�سه؛ �إمنا يتم
�أخدها عرب عملية معاجلة �سحابية حتوي بع�ض امل�شاكل من
�ضمنها تلك املتعلقة باخل�صو�صية ،و�أردف مت�سائ ً
ال ماذا لو
كانت �أليك�سا �أكرث خ�صو�صية بعيداً عن الرحلة املحو�سبة التي
تقوم بها وجتيب ب�شكل فوري عند طرح الأ�سئلة عليها.
وال تعترب هذا املرة الأوىل من كوالكوم لال�ستثمار يف جمال
الذكاء اال�صطناعي فقد قامت ا�ستثمرت �سابقاً يف �رشكة
 SenseTimeال�صينية املخت�صة بتقنيات التعرف على
الوجه بالإ�ضافة ال�ستثمارها يف برامج القيادة الذاتية ل�رشكة
 Cruiseوعدد �أخر من اال�ستثمارات �سعت وما زالت ت�سعى
ال�رشكة بوا�سطتها لتبقى يف ال�صدارة وقيادة امل�ستقبل.

من خالل هز املع�صم
بكل �سهولة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تتيح وظيفة
الومي�ض �أي�ضا التعرف
على احلاالت ،التي يقوم
فيها قائد الدراجة بعملية
الكبح؛ حيث تتم �إ�ضاءة
ملبات  LEDباللون
الأحمر ،وتتوفر اخلوذة،
التي يبلغ وزنها  380غراماً
يف متجر  Lumosباللون
الأبي�ض والأ�سود والأزرق،
ولكن يف متجر �أبل ف�إنها
تتوفر باللون الأ�سود فقط
ومبقا�سات � 54إىل 62
ملحيط الر�أ�س فقط.

تت�ضمن �أي تفا�صيل دقيقة».
يذكر �أن الهيئة كانت قد را�سلت ،يف دي�سمرب
 ،2018ال�رشكتني املذكورتني وطالبتهما بتقدمي
معلومات دقيقة عن طبيعة عملهما يف رو�سيا،
وترخي�ص قواعد بيانات جديدة لهما على
الأرا�ضي الرو�سية ،حلفظ بيانات امل�ستخدمني
الرو�س فيها.

يوتيوب يطلق خا�صية جديدة ملواجهة
املحتوى امل�سروق

�أطلقت �رشكة غوغل� ،أداة جديدة على يوتيوب
ب�إ�سم « »Copyright Matchملواجهة املحتوى
امل�رسوق ،وم�ساعدة �أ�صحاب املحتوى الأ�صلي يف
العثور على الفيديوهات اخلا�صة بهم ،التي �أٌعيد
رفعها �إىل املوقع من قِبل �آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل التقنية ،تقوم اخلا�صية
اجلديدة ،ب�إ�شعار �صاحب املحتوى الأ�صلي ب�أن
حمتواه مت �رسقته ورفعه من م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ
غوغل بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع املقبل
للح�سابات التي ت�ضم �أكرث من  100,000م�شرتك.
وبعد العثور على الفيديوهات امل�رسوقة ،ف�إن الأداة
�ستعر�ض عليك عدة خيارات ،مثل �أال تفعل �شي ًئا،
�أو �أن تتوا�صل مع �صاحب القناة� ،أو �أن تطلب من
جوجل �إزالة الفيديو من املوقع ويف حال طلبت �إزالة

الفيديو ،ف�إن جوجل �ستقوم بذلك بعد � 7أيام بعد �أن
تُبلغ �صاحب القناة لعله يقوم ب�إزالة الفيديو بنف�سه،
هذا وقد و�ضعت ال�رشكة عدة عوامل لال�ستفادة من
الأداة اجلديدة ،مثل �أن تكون �أنت �صاحب حقوق
ح�رصية للفيديو ،ولي�س �أن تقوم برفع فيديو عام.

ملاذا تريد �شركة �أبل بيع الأخبار؟
تريد �رشكة �أبل زيادة �أرباحها من
قطاع اخلدمات ،وذلك عرب �إطالق
خدمة اال�شرتاك يف تطبيقها Apple
 Newsوالذي من املتوقع الإعالن
عن هذه اخلدمة خالل حدثها ال�سنوي
�سنحاول هنا قراءة ما بني ال�سطور،
وكيف حتاول �رشكة �أبل �إعادة تعريف
قطاع الأخبار على الإنرتنت ،ثم ملاذا
تريد الدخول لهذا القطاع؟ وملاذا يتعني
عليك كم�ستخدم �أو نا�رش رقمي �أن تهتم
لذلك؟
بداية هناك خم�س حقائق يجب
�أن تعرفها :
يف الربع الأول من  2019منت �إيرادات
قطاع اخلدمات يف �آبل بن�سبة .%28.2
�إيرادات اال�شرتاك يف تطبيق الأخبار
�ستُعظم من �أرباح هذا القطاع.
�آبل ا�ستحوذت قبل فرتة على تطبيق
املجالت الرقمية .Texture
لكن قطاع الإعالم الرقمي يعاين من
�ضعف العوائد!.
هنالك عمليات ت�رسيح موظفني يف
و�سائل �إعالمية كبرية!!.
بعد معرفتك للحقائق �أعاله� ،أعتقد ب�أن
لديك ت�صور �إىل �أين يتجه ال�سوق� .أبل
تريد الدخول �إىل قطاع يعاين من قلة
العوائد ومع ذلك تريد م�شاركة الأرباح
مع و�سائل �إعالمية كربى ،ال ريب �أن
�شيئا كهذا قد يكون ع�ص ًيا على الفهم.
دعني �أخربك ً
اي�ضا؛ �آبل هي الأخرى
تعاين من بع�ض املتاعب ،فبعد �أكرث
من عقد كامل من منو وازدهار مبيعات
�آيفون� ،أظهرت بيانات الربع الأول من

 2019تراج ًعا ،حيث بلغت �إيرادات
مبيعات الآيفون  51.98مليار دوالر
مقابل  61.6مليار دوالر لنف�س الفرتة
من العام ال�سابق بن�سبة تراجع بلغت
.% 15.6
على اجلانب الآخر منت �إيرادات قطاع
اخلدمات نحو  10.9مليار دوالر،
بن�سبة منو بلغت � .%28.2ستعمل �أبل
على تعظيم �إيرادات هذا القطاع من
خالل خدمة الأفالم وامل�سل�سالت ثم
من خالل �إطالق خدمة الإ�شرتاك يف
تطبيقها الإخباري.
الق�صة بد�أت منذ وقت مبكر فبعد
ا�ستحواذ �رشكة �أبل على تطبيق
املجالت الرقمية  ،Textureدخلت يف
مفاو�ضات مع �صحف “نيويورك تاميز”
و”وول �سرتيت جورنال” و”وا�شنطون
بو�ست” جلعل حمتواهم املدفوع متاح
عرب التطبيق� ،إال �أنها واجهت ممانعة.

بح�سب الت�رسيبات �ستكون قيمة
الإ�شرتاك  10دوالر و�سوف تفر�ض
�آبل ن�سبة  %50على النا�رشين .وهي
ن�سبة �أعلى قليلاً من التي حت�صل عليها
�آبل من مطوري التطبيقات والتي تبلغ
 .%30تواجد كل ه�ؤالء املناف�سني �ضمن
خدمة واحدة ،يبدو �أنه �شيء غري جاذب
ُ
ملقدمي اخلدمات ،حتى فكرة تقا�سم
عوائد اال�شرتاك مع �أبل تعترب جمنونة!.
لكن �أبل ت�ستطيع ا�ستخدام ورقة عدد
�أجهزتها املليارية ا ُ
ملفعلة ،لت�سويق
اخلدمة و�ضمان �رشيحة نا�رشين �أكرث.
لديها “�أكرث من  1.4مليار“ ،حتى
مع بلوغ ن�سبة م�شاركة �آبل  %50من
الإيرادات �ست�شكل الن�سبة املتبقية
نافذة بيع جديدة ومهمة لهذه الو�سائل
الإعالمية ،من �أجل حتقيق املزيد من
العوائد يف هذا القطاع الذي يعاين من
الأزمات.
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برنامج عدل  2013بتيبازة

برجمة توزيع �أكرث من
 2.000وحدة �سكنية
تعتزم الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن
وتطويره «عدل» بتيبازة توزيع �أزيد
من  2.000وحدة ب�صيغة برنامج البيع
بالإيجار ل�سنة  2013خالل ال�سدا�سي
الأول من ال�سنة املقبلة ,ح�سب ما
�أعلن عنه �أم�س الأربعاء وايل الوالية,
حممد بو�شمة.
ويرتقب توزيع جزئي خالل ال�سدا�سي
الأول من �سنة  2020ل�سكنات «عدل
 »2013تنجز ب�أربعة مواقع وتعرف وترية
�أ�شغال «جد متقدمة» �أهمها مواقع
توجد مبدينتي تيبازة و بو�إ�سماعيل,
ح�سب ما �أفاد به الوايل خالل تفقده
مل�رشوع  200م�سكن «عدل» مبدينة
مراد.ويتعلق الأمر بح�صة من 1.750
م�سكن الواقع عند املدخل ال�رشقي
ملدينة تيبازة وكذا م�رشوع  2000م�سكن
تيكرو�شني �إىل جانب جزء من �سكنات
 1350وحدة ببوا�سماعيل وم�رشوع 200
وحدة مبدينة مراد ,ح�سب ال�رشوحات
املقدمة من قبل م�س�ؤولو وكالة «عدل»
تيبازة.

مي�سي يحطم رقم
رونالدو مع الأندية

جتاوز الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم
فريق بر�شلونة الإ�سباين لكرة القدم،
مناف�سه التقليدي الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو جنم يوفنتو�س الإيطايل ،بعدد
الأهداف امل�سجلة مع الأندية و�أحرز
مي�سي هدفني يف مرمى �ضيفه بلد الوليد
( ،)1-5يف املباراة التي جمعتهما �أول
�أم�س الثالثاء ،وذلك �ضمن مناف�سات
اجلولة الـ  11من الليغا الإ�سبانية.
ورفع ال�ساحر الأرجنتيني ر�صيده �إىل
� 608أهداف �سجلها خالل  695مباراة
�شارك فيها بقمي�ص بر�شلونة ،ليتجاوز
غرميه التقليدي كري�ستيانو رونالدو يف
عدد الأهداف امل�سجلة مع الأندية
بفارق هدفني ،فقد �سجل «�صاروخ
ماديرا» � 606أهداف يف  813مباراة.
يذكر �أن ليونيل مي�سي لعب لفريق واحد
فقط حتى الآن ،وهو بر�شلونة ،بينما
دافع رونالدو عن �ألوان �أربعة �أندية ،حتى
الآن ،وهي� ،سبورتينغ ل�شبونة الربتغايل،
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي ،ريال
مدريد الإ�سباين ،ويوفنتو�س الإيطايل.

غليزان

م�صرع طفلة يف ال�ساد�سة
من العمر جراء �سقوطها
من �شرفة عمارة

ا�ستقبلت م�صلحة حفظ اجلثث
مب�ست�شفى حممد بو�ضياف بغليزان
جثة طفلة يف ال�ساد�سة من العمر
والتي لقيت م�رصعها جراء �سقوطها
من �رشفة عمارة بالطابق الرابع بحي
 50م�سيكن ببلدية بالع�سل ال�ضحية مت
نقلها من قبل اعوان احلماية املدنية
فيما فتحت امل�صالح االمنية حتقيقا
يف مالب�سات احلادث االليم.
قم
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يف ملتقى جلمعية الباحثني يف الإعالم واالت�صال

باحثون يدعون �إىل ترقية مكانة الإعالم االقت�صادي

خل�صت �أ�شغال امللتقى الوطني املنظم حول «الإعالم االقت�صادي « �إىل �ضرورة ا�ستحداث «ما�سرت
مهني « يف التخ�ص�ص على م�ستوى كليات الإعالم واالت�صال و�ضمن امللتقى التي نظمته اجلمعية
اجلزائرية لل�شباب الباحث يف علوم الإعالم واالت�صال دعا �أ�ساتذة حما�ضرون يف جل�سات علمية
�إىل �ضرورة االهتمام بالإعالم االقت�صادي يف امل�ضامني الإعالمية وتكوين الطاقات الإعالمية التي
تن�شط يف هذا النوع الإعالمي الهام املغيب يف �ساحة الإعالم الوطني
م�.أمني
واعترب الدكتور «العربي
بوعمامة « الرئي�س ال�رشيف
جلمعية الباحثني يف علوم
الإعالم واالت�صال �أن مو�ضوع
امللتقى الوطني حول الإعالم
االقت�صادي يعترب �أول تظاهرة
�أكادميية وطنية للجمعية
اجلزائرية للباحثني يف علوم
الإعالم واالت�صال التي
ينت�سب �إليها باحثون وطلبة يف
االت�صال والإعالم و�أ�شار �إىل
�أهمية الأبعاد التنموية التي
يطرحها الإعالم االقت�صادي
على امل�ستوى املحلي ثم
الوطن و�أ�شار الدكتور <احمد
بن �إدري�س « من جامعة وهران
يف معر�ض مداخلته �إىل �أهمية

ن�رش املفاهيم يف املمار�سة
الإعالمية �سواء املرتبطة
بالإعالم العام والتخ�ص�ص
معتربا �أن العديد من العمليات
الإ�شهارية والت�سويقية يف
منابر الإعالم املرئي تفتقر
للعديد من القيم والعنا�رص
املهنية املعروفة فيما �أ�شار
الدكتور والإعالمي «�صالح

فالق �شربة « �إىل �أهمية
اال�ستفادة من التكنولوجيات
احلديثة لالت�صال والإعالم
يف مقاربات العمل الإعالمية
خا�صة يف �شقه املتخ�ص�ص
مبا فيه الإعالم االقت�صادي
الذي مل ينت�رش بعد يف �ساحة
العمل الإعالمي رغم �أهمية
االقت�صاد يف �سيا�سات الدول

ويف الهاج�س العام للمجتمعات
هذا واعترب الدكتور �ساعد
�ساعد من جامعة «امللك
خالد « باململكة العربية
ال�سعودية �إىل �أهمية الأنواع
ال�صحفية يف �إثراء امل�شهد
الإعالمي خا�صة يف الإعالم
االقت�صادي الذي يعتمد كما
�أ�شار الباحث والكاتب على
الرتاكمية والآنية والتخ�ص�ص
يف تناول الق�ضايا وامل�سائل
االقت�صادية هذا ودعا العديد
من الأ�ساتذة الباحثون
امل�شاركون يف �أ�شغال امللتقى
�إىل �أهمية ترقية الإعالم
االقت�صادي يف �ساحة الإعالم
الوطني واالهتمام بالتكوين
املتخ�ص�ص يف هذا ال�صنف
الإعالمي .

قا�ضي التحقيق ببلعبا�س با�شر التحقيق

امل�سيلة

توقيف حتفظي ملري بلدية بن ع�شيبة ال�شليا

تن�صيب رئي�س وحمافظ
الدولة لدى املحكمة الإدارية

�أ�صدر وايل والية �سيدي بلعبا�س �سا�سي
احمد عبد احلفيظ قراره القا�ضي
بتوقيف رئي�س املجل�س البلدي لبلدية
بن ع�شيبة ال�شليا حتفظيا على خلفية
متابعته ق�ضائيا يف ق�ضايا ف�ساد وتعني
نائبا له من نف�س ت�شكيلته ال�سيا�سية .
هذا وكان رئي�س البلدية «ن ح» املنتمي
�إىل حزب التجمع الوطني الدميقراطي
قد ت�سبب يف منح عقود كراء خا�صة
مبحالت تابعة لإقليم البلدية بطريقة
م�شبوهىة ملقربني منه وحزبه ال�سيا�سي

على ح�ساب املواطنني الأمر الذي جعل
العديد من املواطنني يقدمون �شكاوي
يف امللف وطعون عجلت بفتح حتقيق
انتهى بو�صول امللف �إىل املحكمة
وكلف قا�ضي التحقيق لدى الغرفة الثانية
مبحكمة �سيدي بلعبا�س يف متابعة امللف
 ،من جانب �آخر جند �أن منتخبوا البلدية
يعبون على رئي�س البلدية خمالفته لنظام
املداوالت وعدم التقيد بها ما �ضاعف
من معاناة املجل�س واملواطنني .

تيزي وزو

توقيف �سارق �سيارة

�ألقت م�صالح الأمن بتيزي وزو القب�ض
على �سارق �سيارة بتيزي وزو وقال بيان
خللية االت�صال و العالقات العامة لأمن
تيزي وزو يف بيان لها �إن املتهم يبلغ

ا�رشف �صباح �أم�س ممثل وزير العدل حافظ
الأختام «نويري عبد العزيز «على تن�صيب
«مرجان جميد « رئي�سا للمحكمة الإدارية و
«معلوم �شعبان «حمافظا الدولة لدى املحكمة
الإدارية بامل�سيلة ويف كلمته التي �ألقاها ممثل
وزير العدل حافظ الأختام بح�ضور وايل امل�سيلة
«ال�شيخ العرجا «وال�سلطات الأمنية والإدارية
وم�ساعدي العدالة و�إطارات القطاع �أكد �أن
هذه العملية ت�أتي يف �سياق احلركة اجلزئية
حممد بن ترار التي �أجراها فخامة رئي�س اجلمهورية منوها يف
ر�سالة الوزير بال�شكر والتقدير للمحافظ ال�سابق
نظري للجهود التي بذلها طوال الفرتة التي ق�ضاها
باملحكمة الإدارية .
عبدالبا�سط بديار

عني متو�شنت

من العمر � 3سنة ينحدر من منطقة
�سيدي نعمان �أين مت ا�سرتجاع املركبة
امل�رسوقة وقد �أودع رهن احلب�س

ح-كرمي

حي �سيدي �سعيد بعني متو�شنت

توقيف قا�صرين بعد ت�سببهما يف مقتل �شاب
با�رشت م�صالح �أمن والية عني متو�شنت
حترياتها املكثفة مدعمة بعنا�رص
ال�رشطة الق�ضائية من �أجل �إيقاف
الفاعلني املتورطني يف احلادثة الأليمة
التي هزت مدينة عني متو�شنت و التي
وقعت بحي �سيدي �سعيد العريق �أين راح
�ضحيتها �شاب يف مقتبل العمر امل�سمى
قيد حياته»ب و» � 20سنة على �إثر تعر�ضه
لل�رضب و اجلرح العمدي بوا�سطة �أ�سلحة
بي�ضاء مما �أدى �إىل وفاته مت�أثرا بجروحه

العملية التي متت حتت �إ�رشاف مبا�رش
لل�سيد رئي�س امن الوالية عميد اول
لل�رشطة كللت بنجاح الأبحاث وتوقيف
م�شتبهني قا�رصين و يتعلق الأمر بكل من
امل�سمى «ط م» � 18سنة و امل�سمى «ي ي»
� 17سنة مع ا�ستعادة �أداة اجلرمية ليتم
مبا�رشة �إخطار ال�سيد وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة عني متو�شنت بحيثيات
الق�ضية مع فتح حتقيق .

حممد بن ترار

م�شروع لتهيئة جزيرة
ر�شقون
�ست�ستفيد جزيرة ر�شقون بعني متو�شنت من
م�رشوع «هام» لتهيئتها و حتويلها لقبلة �سياحية
ذات بعد �إيكولوجي ،ح�سبما علم �أم�س الأربعاء
لدى مديرية البيئة للوالية.
ويرتقب �أن تنطلق �أ�شغال تهيئة هذه اجلزيرة
امل�صنفة �ضمن اتفاقية رام�سان يف الثالثي الأول
من ال�سنة املقبلة بعد ت�أخر نتيجة عدم كفاية
الغالف املايل املر�صود للم�رشوع الذي ا�ستفاد
م�ؤخرا من مبلغ �إ�ضايف يقدر ب 125مليون دج
لإعادة بعث العملية التي تكت�سي �أهمية « بالغة»
يف املجالني الإيكولوجي و ال�سياحي ،مثلما �أبرزه
مدير البيئة ،حممد كرفاوي.
وقد مت االنتهاء من عملية درا�سة امل�رشوع
حيث ارتكزت �أ�سا�سا على خ�صو�صية املوقع و
تبني معايري عاملية معمول بها يف بع�ض املواقع
امل�شابهة لهذه اجلزيرة ح�سبما ذكره نف�س
امل�س�ؤول.

�آبل حت�ض م�ستخدمي
�أجهزتها القدمية على
حتديثها

حذرت �رشكة �آبل م�ستخدمي هاتف
�آيفون  5من تعذر ات�صال هواتفهم
بالإنرتنت ابتداء من ال�ساعة � 12صباحا
يوم الأحد  3نوفمرب ،يف حال عدم
حتديث الربنامج وحتميل �إ�صدار iOS
.10.3.4
و�سيتعذر على امل�ستخدمني ،الذين ال
يقومون بتحديث هواتفهم ،ت�صفح مواقع
الإنرتنت يف «�سفاري» ور�سائل الربيد
الإلكرتونية ،وكذلك متجر �آبل وiCloud
واخلرائط ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتوجب
على م�ستخدمي هواتف �آيفون 4S
والعديد من الإ�صدارات القدمية
لأجهزة �آيباد ،حتديث الربنامج على
�أجهزتهم ل�ضمان االت�صال بالإنرتنت،
وبد�أت امل�شكلة عند حدوث خلل يف
نظام حتديد املواقع العاملي (،)GPS
يف �شهر �أبريل ،حيث ا�ضطرت �آبل �إىل
�إ�صالح اخللل لإيقاف ت�شو�ش خدمة
املواقع وال�ساعات.
ونظرا للطريقة
ُ
التي
ت
�سجل
بها
ا
ل
أ�سابيع
يف �أنظمة
،GPS
ف�إن التاريخ يعاد �ضبطه
فعليا �إىل ال�صفر كل � 1024أ�سبوع.
ُ
وطبقت �إ�صالحات اخللل على
برامج
iOS
10.3.4
و9.3.6 iOS
والإ�صدارات الأحدث فقط ،وبالتايل
ف�إن �أي م�ستخدم مل يطبق التحديث
�سيواجه م�شاكل معقدة ،وفقا لتقارير
. 9to5Mac

البي�ض

ال�صالون الوطني
لل�صورة الفوتوغرافية

يرتقب م�شاركة �أكرث من  30م�صورا من
 20والية يف ال�صالون الوطني لل�صورة
الفوتوغرافية يف طبعته الثالثة الذي
�سيقام بالبي�ض من � 1إىل  3نوفمرب
الداخل ح�سبما علم �أم�س الأربعاء لدى
املنظمني.
و�أبرز مدير دار الثقافة� ،صالح عقبا�ش،
�أن هذا احلدث يندرج �ضمن الربنامج
امل�سطر يف �إطار االحتفاالت بالذكرى
 65لإندالع الثورة التحريرية املظفرة
و �سي�شهد ال�صالون عر�ض �أكرث من 80
�صورة فوتوغرافية ملوا�ضيع متعددة
وذلك على م�ستوى رواق العر�ض اجلديد
الذي �سيتم تد�شينه بدار الثقافة «حممد
بلخري» بهذه املنا�سبة.

لقاح جديد لل�سل
يحقق نتائج واعدة
�أظهر لقاح جتريبي �أنه وقائي �ضد
�أكرث �أ�شكال مر�ض ال�سل �شيوعا ،حيث
�أجرى علماء جتربة اللقاح على زهاء
 3600فرد يف �إفريقيا م�صابني بال�سل
الكامن ،ويُ�صاب الفرد بال�سل الكامن
عندما يتعر�ض للبكترييا ،دون ظهور
�أي �أعرا�ض راهنة للعدوى وتبني �أن
لقاح  AS01E / M72فعال بن�سبة %50
يف منع حتول عدوى ال�سل الكامنة� ،إىل
مر�ض ن�شط وو�صف اخلرباء اللقاح،
الذي �أعطي لن�صف املر�ضى كحقن،
ب�أنه «تغيري هام يف اللعبة» ب�سبب
النتائج الواعدة ويوجد بالفعل لقاح
لل�سل ،ا�سمه  ،BCGلكنه لي�س فعاال
جدا وال يُعطى �إال للأطفال ال�صغار،
الذين يتنا�سبون مع معايري معينة .لذا،
يفت�ش الباحثون عن لقاح للبالغني �أي�ضا،
من �أجل خف�ض عدد حاالت ال�سل.

